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1. Pakkauksen sisältö:
1 x käyttöpaneeli, 1 x näppäimistö, 1 x PIR-liiketunnistin, 1 x ovi-/ikkuna-anturi, 1 x kaukosäädin, 1 x 
passiivinen RFID-tunniste, 1 x IP-kamera, 1 x murtovarkaita ehkäisevä varoitusmerkki, 3 x murtovarkaita 
ehkäisevä varoitustarra

Kaikki varusteet, lukuun ottamatta IP-kameraa, on liitetty pariksi käyttöpaneelin kanssa.

2. Kuvaus



3. Aloitusopas
Lataa sovellus nimeltä ”DENVER SMART HOME” älypuhelimeesi. Se on saatavissa App Storesta ja 
Google Playstä.

Sovellus pyytää sinua rekisteröitymään käyttäjäksi. Tee tämä käyttämällä matkapuhelinnumeroasi tai 
sähköpostiosoitettasi ja kirjaudu sen jälkeen sovellukseen. Sinua pyydetään luomaan ”perhe”. Tämän 
tarkoituksena on helpottaa useiden järjestelmien hallintaa sovelluksessa samanaikaisesti. 

Nyt sinun täytyy lisätä hälytysjärjestelmä sovellukseen. 

Pura ensin käyttöpaneeli ja kaikki muut varusteet pakkauksesta. Poista kaikki suojaliuskat paristoista ja 
kytke käyttöpaneeli päälle painamalla virtakytkintä (paina virtakytkintä kynällä, hammastikulla tai 
vastaavalla)

Paina ”Lisää laite”, siirry kohtaan ”Muut” ja valitse ”Wi-Fi-yhteys”. Noudata näytön ohjeita. Ne opastavat 
sinua koko asennuksen läpi.



Hälytysjärjestelmä on nyt yhdistetty ja voit asettaa anturit ym. haluamiisi paikkoihin.

IP-kamera täytyy yhdistää erikseen. Teet sen toistamalla ”Lisää laite”-ohjeet ja valitsemalla ”Turvallisuus ja 
anturi”. Valitse sitten ”Älykäs kamera” ja noudata näytön ohjeita. 



4. Päivittäinen käyttö
Sovelluksen aloitusnäytöstä löydät hälytyksen. Painamalla sitä pääset hälytysten asetussivulle. Siellä voi 
virittää, kytkeä pois, siirtää kotitilaan jne. Täältä lisäät myös anturit ja varusteet, jos hankit niitä lisää. Voit 
myös säätää viiveaikaa, automaattista viritys-/poiskytkentäaikaa jne. 

Voit myös käyttää kaukosäädintä hälytysjärjestelmän virittämiseen / kytkemiseen pois päältä. Samoin myös 
mukana tulevaa näppäimistöä. 

Käyttäessäsi näppäimistöä tee virittäminen painamalla koodia (oletus 1234, jonka voi luonnollisesti vaihtaa) 
ja sitten lukkoa. Samalla tavalla kytket pois päältä avaamalla lukon) 

RFID-tunnistetta voidaan käyttää hälytysjärjestelmän kytkemiseen pois päältä. Tämä tehdään pitämällä sitä 
näppäimistöä vasten. (Voit vain kytkeä järjestelmän pois päältä, et virittää)

Älykkäin ja helpoin tapa käyttää DENVER SHA-150 järjestelmää on älypuhelimen sovellus ja Wi-Fi-
verkossa oleva hälytysjärjestelmä. Hälytysjärjestelmän käyttö on mahdollista myös SMS-komennoilla tai 
puhelimella. Ohjeet tähän löytyvät täydellisestä käyttöoppaasta, joka on saatavilla verkkosivultamme. Mene 
osoitteeseen www.denver-electronics.com ja käytä hakutoiminnon hakusanana SHA-150. Silloin löydät 
täydellisen englanninkielisen käyttöoppaan. 

Jos sinun täytyy jostain syystä nollata käyttöpaneeli, se tehdään painamalla yhteyspainiketta 5 kertaa 5 
sekunnin sisällä käyttöpaneelin käynnistämisen jälkeen. Tämä palauttaa sen takaisin tehdasasetuksiin. 

http://www.denver-electronics.com/


(Huomaa, että kaikki pariliitokset antureiden ja varusteiden kanssa poistetaan myös silloin. Katso 
täydellisestä käyttöoppaasta ohjeet antureiden lisäämisestä uudelleen.



Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan 
virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja 
aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. 
Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan 
ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, 
että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot 
voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan 
kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SHA-150 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: www.denver-
electronics.com, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SHA-150. Siirry 
nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
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