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Dockingstasjon til Vannsensor 6 
 

ZW160 

 
 

 

 
 

Dockingstasjonen tilfører en rekke fordeler til Vannsensor 6.  

 

● Selv om Vannsensor 6 er vanntett, er Dockingstasjonen ikke det. Kontroller at 

Dockingstasjonen er installert på et sted der den ikke vil bli utsatt for vann i tilfelle lekkasje eller 

flom. 

● Hvis du bruker USB-strømtilkobling, må du forsikre deg om at avstanden mellom monterings 

plassering og adapteren ikke er lenger enn USB-kabelen.  

● Installer Dockingstasjonen så høyt som mulig og unna store metallobjekter som kjøleskap. Det 



 
 Intin Manual NO 
 

 www.intin.no 

kan forbedre den trådløse ytelsen til Vannsensor 6. 

● Hver sensor har en lengde på 1 meter. Før du fester Dockingstasjonen, må du sørge for at 

avstanden til ønsket plassering ikke er mer enn 1 meter. 

 

 

Følgende steg vil lede deg gjennom installasjonen av Dockingstasjon og tilkoblingen av Vannsensor 6. 

 

      1.    Velg installeringssted for Dockingstasjon og Sensor (er) etter å ha lest "Optimal  

  plassering for Dockingstasjon og Vannsensor 6". Pass på at alle kabler har  

  passende lengde. 

2.     Fest en sensor til det valgte stedet med vannsikker 3M tape. For å oppdage  

  vannlekkasjer, bør Sensoren sine to følere sittende flatt mot overflaten der vann  

  kan potensielt lekke ut. For å oppdage mangel på vann bør Sensorens to  

  følere sitte på et minimums vannivå. 

      3.    Hvis det er ønskelig kan det installeres en ekstra sensor 2, følg trinn 1 og 2. 

4.    Trykk og hold inne Sensorknappene og sett kablene i portene. Slipp deretter 

 Sensorknappene. Gjenta dette trinnet ved installasjon av den andre  

 sensoren. 

 
      5.     Installer Dockingstasjonen på valgt sted ved hjelp av skruer eller dobbeltsidig  

  tape. 

      6.     Trykk og hold Låseknappen inne, og koble deretter Vannsensor 6 til  

  Dockingstasjonen. 

      7.     Hvis du velger å bruke USB-Kabelen som strømtilførsel for Vannsensor 6. 

       a. Sett inn den medfølgende USB-kabelen i USB-porten på Dockingstasjonen. 

       b. Sett den motsatte enden av USB-kabelen inn i en USB-strømadapter som  

       gir minst 5VDC, 1A. 

Oppkobling av Dockingstasjonen til Vannsensor 6 er nå fullført. Dockingstasjonen inneholder ingen Z-Wave 
funksjonalitet, slik at den ikke trenger å bli konfigurert eller tilpasset i ditt Z-Wave system. Vannsensor 6 har Z-
Wave egenskaper. Hvis du ikke allerede har konfigurert den til å være en del av Z-Wave systemet, vennligst se 
brukerhåndboken for hjelp. 
 


