SMART MÓDULO SIRENE
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Para funcionar o aplicativo no SmartPhone é necessário
ter no local um roteador e a central Smart Home.

Este dispositivo elimina a necessidade dos fios entre a sirene a central de Smart
Alarm e Smart Home
Funciona também como repetidor de sinal RF no ambiente instalado.
Funciona em qualquer modelo de sirene eletrônica entre 9 à 24V.
Alcance: 250mts em áreas livres e até 60mts com paredes.
Este módulo necessita de uma sirene e uma fonte para seu funcionamento.

Instalando a Sirene

Tomada 110v/220v

Sirene e fonte 12v
vendido separadamente

CADASTRANDO NA CENTRAL
Dica Importante:
Resete o módulo sirene, pressionando seu botão por
10 segundos antes de cadastrar na Central Smart
Passo 1: Abra a Central
Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a
tampa da central, mantenha ligada e desarmada.

Passo 2: Pressione o Botão Gravar
Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da
Central. Todos os LEDS irão piscar.
A Central estará preparada para receber os novos
dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles)

Passo 3: Ativando o Módulo
Com o Módulo sirene já ligado na fonte de energia,
- Aproxime a central numa distancia de 30cm;
- Pressione o botão que esta na lateral do módulo;
A central irá emitir um BIP informando que o módulo
foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte
novamente o botão GRAVAR na placa da central

GRAVAR

Funcionamento do Botão do Módulo
1 toque ON / OFF:
Liga e Desliga a sirene conectada ao módulo
Toque por 3 segundos:
Responsável por gravar um controle (opcional) na sirene para utilizar
como pânico
Toque por 10 segundos:
Responsável por resetar a memória do módulo, ou seja irá apagar a
comunicação do módulo com a central.

Obs: essa função fica ativada apenas no 1º minuto após ligar
o módulo na fonte. Caso tenha a necessidade dessa função,
será preciso desligar e ligar o módulo da fonte.
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