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iOS instruktioner*

Anslut larmtillbehöret till
G31/G32 systemet via appen för iOS eller Android:
Bild 1 Välj Larmtillbehör & Relä
Bild 2 Välj Lägg till & konfigurera larm
				
tillbehör
Bild 3 iOS:
Nytt tillbehör
				
Android: Välj larmtillbehör
Bild 4	Välj det tillbehör du vill para ihop
med larmet. Namnge tillbehöret
samt tryck sedan på Anslut och följ
instruktionerna.
				

i OS: Efter anslutning av tillbehör
– gå till fliken Larmtillbehör & Relä –
tryck Uppdatera. Välj att aktivera/inaktivera tillbehör genom att trycka
Ändra högst upp till vänster. Gör
dina inställningar och tryck sedan
Spara högst upp till höger.

				

 ndroid: Efter anslutning av tillA
behör – gå till fliken Larmtillbehör
& Relä – tryck Uppdatera. Välj att
aktivera/inaktivera tillbehör genom
att trycka på symbolen högst upp
till höger (ruta Ändra kommer upp).
Tryck på Ändra, gör dina inställningar och tryck sedan Spara.

Android instruktioner

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Montering
Fjärrkontrollen används huvudsakligen för att slå på och av GPS-larmet. Dessutom är den utrustad med en SOS-knapp som gör det möjligt att skicka larm vid
eventuell nödsituation. Med fjärrkontrollen kan du också sätta larmet i extremt
strömsnålt läge samt slå på eller av utgången på larmet. Kommunikationen mellan
fjärrkontroll och larmenhet är dubbelriktad. När fjärrkontrollen blinkar betyder det
att larmenheten har bekräftat knapptryckningen. En eller flera fjärrkontroller kan
användas till samma larmenhet.

Teknisk specifikation
Mått:

58 x 30 x 11 mm

Batterilivslängd:

upp till 3 år

Batterityp:

CR1632

Batterikapacitet:

130 mAh

Räckvidd (fri sikt):

ca 100 m

Temperaturområde:

-30 till 70°C

Kapsling:

IP54

Bilagor eller justeringar till denna Manual återfinns på yachtsafe.
se under fliken Manualer.

Avaktiverar stöld- och inbrottsskyddet.
Aktiverar stöld- och inbrottsskyddet.
S kicka SMS-larm med larmenhetens position genom att hålla nere knappen i tre
sekunder.
Denna knapp har två funktioner:
• Med en enkel knapptryckning kan du styra larmenhetens utgång (exempelvis slå på/av
kylskåp eller värmare). Gäller endast om larmenhetens utgång är konfigurerad att styra
valfri funktion.
• För att växla till extremt strömsnålt läge håller du nere knappen i ca 10 sekunder tills lysdioden blinkar en gång. Då får du också ett sms till dina inlagda larmnummer som talar
om status. Håller du in knappen i ca 10 sekunder en gång till tills lampan blinkar växlar du
tillbaka till Normal-läge.

