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1. I förpackningen ingår:
1 x kontrollpanel, 1 x knappsats, 1 x PIR-rörelsessensor, 1 x dörr-/fönstersensor, 1 x fjärrkontroll, 1 x passiv 
RFID-etikett, 1 x IP-kamera, 1 x inbrottsförebyggande varningsskylt, 3 x inbrottsförebyggande 
varningsklistermärken

Alla tillbehör är parade med kontrollpanelen förutom IP-kameran.

2. Design



3. Komma igång
Ladda ner appen "DENVER SMART HOME" på din smarttelefon. Den finns tillgänglig på Appstore och 
Google Play.

Appen kommer att be dig registrera en användare. Gör detta genom att använda ditt telefonnummer eller e-
postadress och logga sedan in i appen. Du blir ombedd att skapa en "familj". Detta för att göra det enkelt att 
ha flera system i appen samtidigt. 

Nu måste du lägga till larmsystemet i appen. 

Packa först upp kontrollpanelen och alla tillbehör. Se till att dra ut alla batterisparare och slå på 
kontrollpanelen genom att trycka på strömbrytaren (använd en penna, en tandpetare eller liknande för att 
trycka på den)

Tryck på "Lägg till enhet", gå till "Andra" och välj "Wi-Fi-kontakt" och följ instruktionerna på skärmen. Det 
kommer att vägleda dig genom hela installationen.



Nu är larmsystemet anslutet och du kan placera dina sensorer etc. där du vill ha dem.

Du måste ansluta IP-kameran separat. För att göra det bör du upprepa instruktionerna "lägg till nya" och välj 
"säkerhet och sensor" och välj sedan "smart kamera" samt följ instruktionerna på skärmen. 



4. Daglig användning
På appens hemskärm kan du nu hitta ditt larm. Genom att trycka på den kommer du till sidan med 
larminställningar. Här kan du aktivera, avaktivera och aktivera hemläget osv. Det är också här du lägger till 
sensorer och tillbehör om du anskaffar fler av dem. Du kan också justera fördröjningstid, automatiserade 
aktiverings-/avaktiveringstider etc. 

Du kan också använda fjärrkontrollen för att aktivera/avaktivera larmsystemet. Och även knappsatsen som 
ingår. 

Använd knappsatsen genom att trycka på koden (standard är 1234 som naturligtvis kan ändras) och sedan 
låset för att aktivera och gör samma sak och tryck på det öppna låset för att avaktivera. 

RFID-taggen kan användas för att avaktivera larmsystemet. Detta görs genom att hålla upp den mot 
knappsatsen. (du kan bara avaktivera på detta sätt och inte aktivera)

Det smartaste och enklaste sättet att använda DENVER SHA-150 är med appen för din smarttelefon och 
alarmsystemet via Wi-Fi. Det är dock även möjligt att använda larmsystemet med SMS-kommandon eller 
telefonsamtal. Instruktioner för att göra detta finns i den fullständiga manualen som finns tillgänglig på vår 
webbplats. Gå till www.denver-electronics.com och använd sökfunktionen för att hitta SHA-150. Här kan 
du hitta den fullständiga manualen på engelska. 

Om du av någon anledning behöver återställa kontrollpanelen görs detta genom att trycka på 
anslutningsknappen fem gånger inom fem sekunder efter att du har slagit på kontrollpanelen. Detta återställer 
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den till fabriksinställningen. (Observera att all parning med sensorer och tillbehör också tas bort). 
Kontrollera hela manualen för att se hur du lägger till sensorer igen.



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel 
och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen 
som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och 
batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade symbolen för papperskorg, 
som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas 
tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd 
anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier 
antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information 
finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning SHA-150 överensstämmer med direktiv 
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 
www.denver-electronics.com och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv 
modellnummer: SHA-150. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.
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