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1. Esken inneholder følgende:
1 x betjeningspanel, 1 x tastatur, 1 x PIR-bevegelsessensor, 1 x dør/vindu-sensor, 1 x fjernkontroll, 1 x passiv 
RFID-tag, 1 x IP-kamera, 1 x advarselsskilt til boligen, 3 x klistremerker for advarsel mot innbrudd

Alt utstyr pares sammen med betjeningspanel, unntatt IP-kameraet.

2. Design



3. Komme i gang
Last ned appen som heter “DENVER SMART HOME” på din mobiltelefon. Du finner appen på Appstore og 
på Google play.

Appen vil be deg om å registrere en bruker. Det gjør du ved hjelp av mobilnummeret ditt og mailadressen 
din. Etterpå kan du logge deg inn i appen. Du vil bli bedt om å opprette en “Familie”. Det gjør det lettere å 
håndtere samtidig flere systemer med appen. 

Nå må du legge til alarmsystemet i appen. 

Begynn med å pakke ut betjeningspanelet og tilbehøret. Trekk ut alle beskyttelsesfilmene på batteriene, og 
slå på betjeningspanelet ved å trykke på tilkoblingsknappen (bruk en pen, en tannpirker eller lignende)

Trykk på “Legg til enhet”, gå til “Annet” og velg “Wi-Fi connector”, og følg instruksene på skjermen. Du vil 
veiledes gjennom hele prosessen.

Alarmanlegget er nå koblet til, og du kan installere dine sensorer osv. hvor du vil.

IP-kameraet må kobles til separat. Følg instruksene for å “Legge til” et nytt utstyr, og velg “Sikkerhet & 
Sensor”. Velg så “Smart kamera” og følg instruksene på skjermen. 



4. Daglig bruk
Du finner nå alarmen din på appens startside. Trykk på den, og du vil komme til siden som viser 
alarminnstillingene. Der kan alarmen armeres/dearmeres, settes i hjemmemodus osv. Der kan du også legge 
til nye sensorer og tilleggsutstyr hvis du får flere av dem. Du kan justere forsinkelsestiden, velge 
automatisert armering/desarmering osv. 

Du kan også bruke fjernkontrollen for å armere/dearmere alarmsystemet. Tastaturet som følger med kan også 
brukes. 

Hvis du bruker tastaturet, må du taste inn koden (standard kode er 1234, men du kan selvfølgelig endre den), 
og så trykke på låsen for å armere alarmen. For å dearmere, gjør du det samme, men du trykker på 
åpningstasten. 

RFID-taggen kan brukes for å dearmere alarmsystemet. Hold den opp mot tastaturet. (Den kan kun brukes 
for dearmering, ikke for armering)

Den smarteste & enkleste måten å bruke DENVER SHA-150 på er denne appen, og alarmsystemet på Wi-Fi. 
Det går også an å bruke alarmsystemet via SMS- eller telefonkommandoer. En slik betjening beskrives i den 
komplette brukermanualen som du finner på hjemmesiden vår. Gå inn på www.denver-electronics.com og 
søk etter SHA-150. Der finner du den komplette brukermanualen på engelsk. 

Hvis du av en eller annen grunn må nullstille betjeningspanelet, kan du gjøre det ved å trykke 5 ganger på 
koblingsknappen innen 5 sekunder etter at du har slått på betjeningspanelet. Utstyret vil da få tilbake sine 
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fabrikkinnstillinger. (Merk deg at all paring med sensorer og annet utstyr også vil bli slettet. Se den 
komplette brukermanualen for å legge til nye sensorer igjen.



Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle 
feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være 
farlige for helse og miljø hvis kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet 
husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten 
kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og at de ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten 
leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra 
husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen SHA-150 er i overenstemmelse med direktiv 
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: 
www.denver-electronics.com, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: 
SHA-150. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:

Maks. utgangseffekt:
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