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Läs denna manual noggrant före användning och spara för framtida referens!

Produktspecifikation
Strömförsörjning: DC3V CR123A Litumbatteri
Batterilivslängd: ca 1 år beroende på inställda larm & notifieringar
Viloström: ≤20uA, Larmström: ≤125mA, Lågspänningsindikator: ≤2.6V
WiFi: 802.11b/g/n, endast kompatibel med 2.4GHz Bandet
Detektering av vatten
Installationsmetod: Placeras i närheten av vattenläckagekällor
Temperatur: -10 till 50 °C
Återvinning: Lämnas till återvinningscentral, får ej slängas med hushållsavfall
Godkänd enligt:

(RED) 2014/52/EU
CE-LVD EN IEC 623-1:2020+A11:2020, 
ETSI EN300328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN301489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301489-17 V3.24 (2020-09)
EN62479:2010, EN50663:2017

4. Tag bort folien från
batteriet, tag fram reset-
pinnen och stick ned i
hålet enligt bild, håll
intryckt i minst fem
sekunder tills enheten
blinkar snabbt!

5. Ange informationen om
ert wi-fi nät, tänk på att
endast 2.4GHz stöds av
enheten. Om er mobil
redan står på rätt nät
kommer namnet på nätet
fyllas i och ni behöver
bara lägga till lösenord.

6. Enheten läggs nu till i ert
system, det kan ta en liten
stund.

7. Avsluta med att trycka på
”Klart” knappen, om ni vill kan
man ändra namn på enheten
så man t.ex. vet placering om
man har fler än en enhet i sin
anläggning.

8. Bra att veta!
Det finns en del inställningar
som kan ge mer eller mindre
information. Men dessa
kommer bidrar till att minska
eller öka batteri-
förbrukningen.

9. När man får ett larm kan
det se lite olika ut beroende
på vilken modell av smart-
phone man har och hur man
ställt in sina aviseringar. Tänk
på att inte blockera
aviseringar från Tuyaappen
och att tillåta både ljud och
pop-up fönster. Annars är
det lätt att missa väsentlig
information.

10. Vill man ha extra trygghet
kan man boka upp sig på en
helt frivillig telefonservice
som Tuya erbjuder. Denna
tjänst har en avgift och är
inte en del av Deltronics
åtagande.

11. Genom att markera den
enhet som har en röd
notifiering finns möjlighet till
historisk information.

12. Batteribyte! Genom att
lossa de två små skruvarna
på vardera sida om enheten
så kommer man åt batteriet
av typen Litium CR123A, finns
att köpa i detaljhandeln.

13. Deltronic Security AB garanterar dig som köpare
att vattenvarnaren kommer att vara fri från defekter i
material, utförande eller konstruktion under normal
användning under en period av 2 år. Villkoren för
denna garanti gäller inte under följande omständig-
heter: Om varnaren har modifierats, demonterats,
skadats eller dränkts av vatten (då produkten anses
förbrukad). Deltronic Security AB’s ansvar, som härrör
från försäljningen av denna vattenvarnaren eller enligt
villkoren i denna garanti, får under inga omständig-
heter överstiga kostnaden för utbyte av densamma.
Deltronic Security AB är under inga omständigheter
ansvarig för skada eller följdskada som uppstår på
grund av att varnaren fallerat att varna enligt denna
eller någon annan garanti. Denna garanti påverkar inte
dina lagstadgade rättigheter.
Deltronic Security AB, E A Rosengrens gata 4
SE-421 31 Västra Frölunda, info@deltronic.se
www.deltronic.se, Tel: +46 (0)31-14 08 00

Så här använder du vattenlarmet:

1. Ladda ner Tuya Smart Appen i App Store / 
Google Play eller skanna nedan QR-kod. Om ni
redan har Tuya Smart- eller Smart Life-Appen
lägga bara till en ny enhet.

2. Registrera och logga
in i Appen med ditt
mobilnummer.

                                                      Android/iOS

3. Vi kommer nu beskriva det enklaste sättet att
lägga till en enhet. Klicka på ”Lägg till enhet” eller
på ”+” tecknet uppe till höger, se nedan.


