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Aeotec Siren Gen5 

 

 

Ikke lenger bare et smart hjem. Nå har du et trygt hjem. Siren tar den beste smarthus-

teknologien og bruker den til å hjelpe deg med å bygge et trygt hjem. De fleste smarte 

hjemmesystemer har en sikkerhetsfeil: i en nødsituasjon sender de notifikasjon til din 

smarttelefon. Det betyr at sikkerheten din, og din families sikkerhet, er avhengig av at alle har 

en smarttelefon, og at de smarttelefonene er slått på, og at notifikasjonen blir hørt og lest. 

Med andre ord, familiens sikkerhet er avhengig av mange ting som går rett akkurat når 

mange ting går galt. 

 

Siren er bedre enn det. Når det skjer en nødsituasjon, kan du få vite det. Dens 105 dB 

høyttalersystem blir alltid hørt. Dens superlette LED-system lyser veien din selv når den er 

mørk. Batteriets batteri betyr at Siren fortsetter å fungere selv når strømmen er ute eller har 

blitt målrettet kuttet. Siren gir et smart hjem med de perfekte sikkerhets- og 

sikkerhetsfunksjonene som den trenger. Disse sikkerhets- og sikkerhetsfunksjonene 

samsvarer med smarte funksjoner. Sirenes høyttalersystem kan få tilgang til 5 forskjellige 

lydvarsler, slik at ditt smarte hjem kan velge varselet som passer best til nødsituasjonen. 

Høyttalersystemets volum kan også justeres slik at Sirenen er perfekt for alle rom i hvert 

hjem. Best av alt, Sirenen er enkelt å installere. Koble Sirenen inn, synkronisere den til ditt 

smarte hjem, og nyt stillheten som følger med å vite at ditt smarte hjem er nå et trygt hjem. 
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Bli kjent med Siren Gen5 

 

• Handlingsknapp 

• 105 dB høyttalersystem 

• Sikkerhetslampe 

• Nettverks-LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjapp start 

Å få sirenen i gang er like enkelt som å koble den til en stikkontakt og koble den til ditt 

eksisterende Z-Wave-nettverk. Følgende instruksjoner forteller deg hvordan du kobler 

Sirenen til Z-Wave-nettverket ditt ved hjelp av Aeotec av Aeon Labs 'Z-Stick eller Minimote-

kontroller. Hvis du bruker andre produkter som din viktigste Z-Wave-kontroller, for eksempel 

en Z-Wave-gateway, vennligst se delen av deres respektive manual som forteller deg 

hvordan du legger til nye enheter i nettverket ditt. 
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Hvis du bruker en Z-Stick: 

1. Bestem hvor du vil at sirenen skal plasseres og koble den til en stikkontakt. Nettverks-

LED-lampen begynner å blinke i 3 sekunder når du trykker på kort og slipper raskt på 

handlingsknappen. 

2. Hvis Z-Stick er koblet til en gateway eller en datamaskin, trekk den ut av 

stikkontakten. 

3. Ta Z-Stick til sirenen din. 

4. Trykk på Action-knappen på Z-Stick. 

5. Hvis Siren har blitt koblet til Z-Wave-nettverket, blinker nettverksdioden ikke lenger 

når du trykker kort og raskt slipper Action-knappen på sirenen. Hvis koblingen 

mislyktes, og nettverksdioden fortsetter å blinke når du trykker kort og raskt slipper 

action-knappen, gjentar du trinnene ovenfor. Trykk på Action-knappen på Z-Stick for 

å ta den ut av installasjonsmodus og returnere den til gatewayen eller datamaskinen. 

 

Hvis du bruker en Minimote: 

1. Bestem hvor du vil at sirenen skal plasseres og koble den til en stikkontakt. Nettverks-

LED-lampen begynner å blinke i 3 sekunder når du trykker på kort og slipper raskt på 

handlingsknappen. 

2. Ta minimot til sirenen din. 

3. Trykk på Inkluder-knappen på Minimote. 
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4. Hvis Sirenen har blitt koblet til Z-Wave-nettverket, blinker nettverksdioden ikke lenger 

når du trykker kort og raskt slipper Action-knappen på sirenen. Hvis koblingen 

mislyktes, og nettverksdioden fortsetter å blinke når du trykker kort og raskt slipper 

action-knappen, gjentar du trinnene ovenfor. 

5. Trykk på en hvilken som helst knapp på Minimote for å ta den ut av 

installasjonsmodus. 

 

Sirenen jobber nå som en del av ditt smarte hjem, vil du kunne konfigurere det fra din 

hjemmekontrollprogramvare. Vennligst se programvarens manual for nøyaktige instruksjoner 

om hvordan du konfigurerer Sirenen til dine behov. Du kan teste Sirenens høyttalersystem 

manuelt. Vær oppmerksom på at høyttalersystemet er 105 dB og veldig høyt - vi anbefaler at 

du bare tester sirenen mens du har den nødvendige ørebeskyttelsen gitt at du må være ved 

siden av sirenen mens du tester den manuelt. For å teste sirene manuelt, trykk og hold på 

action-knappen i 5 sekunder. 

 

Tilknytning av ulike toner 

Sirenen inneholder 5 forskjellige varseltoner, og hver kan settes til å brukes til en annen type 

nødstilfelle. En tone er mer relevant for inntrengervarsler, mens andre er mer relevante for 

slike som vannlekkasje, medisinske nødsituasjoner og dørklokkeslett. Denne funksjonaliteten 

kan konfigureres og konfigureres via støtte Z-Wave gateways. Vennligst referer til 

gatewayens manual for ytterligere informasjon. 

 

Fjerne Siren Gen5 fra et Z-Wave-nettverk 

Sirenen din kan bli fjernet fra ditt Z-Wave-nettverk når som helst. Du må bruke Z-Wave-

nettverks hovedkontroller for å gjøre dette, og følgende instruksjoner forteller deg hvordan 

du gjør dette ved hjelp av Aeotec av Aeon Labs 'Z-Stick og Minimote-kontroller. Hvis du 

bruker andre produkter som din viktigste Z-Wave-kontroller, vennligst se delen av deres 

respektive manual som forteller deg hvordan du fjerner enheter fra nettverket ditt. 
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Hvis du bruker en Z-Stick: 

1. Hvis Z-Stick er koblet til en gateway eller en datamaskin, trekk den ut av 

stikkontakten. 
2. Ta Z-Stick til sirenen din. 
3. Trykk på Action-knappen på Z-Stick. 
4. Trykk på Action-knappen på sirenen. 
5. Hvis sirenen din har blitt fjernet fra nettverket, blinker nettverksdioden i 3 sekunder 

når du trykker kort og slipper raskt sirenens action-knapp. Hvis fjerningen mislyktes, 

blinker nettverksdioden ikke. 
6. Trykk på Action-knappen på Z-Stick for å ta den ut av fjerningsmodus. 

 

Hvis du bruker en Minimote: 

1. Ta minimot til sirenen din. 

2. Trykk på Fjern knapp på Minimote. 

3. Trykk på Action-knappen på sirenen din. 

4. Hvis sirenen din har blitt fjernet fra nettverket, blinker nettverksdioden i 3 sekunder 

når du trykker kort og slipper raskt Sirenens Action Button. Hvis fjerningen mislyktes, 

blinker nettverksdioden ikke. 

5. Trykk på en hvilken som helst knapp på Minimote for å ta den ut av fjerningsmodus. 
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Tilbakestille Siren Gen5 

På et tidspunkt kan det være lurt å tilbakestille alle sirenens innstillinger til 

fabrikkinnstillingene sine. For å gjøre dette, trykk og hold action-knappen i 20 sekunder og 

slipp den deretter. Sirenen din vil nå bli tilbakestilt til sine opprinnelige innstillinger, og 

høyttalersystemet lyder i 3 sekunder som en bekreftelse. 

 

Tekniske spesifikasjoner 

Modellnummer: ZW080 

Innebygd litiumbatteri: 430 mAh. 

Alarm Strøm: 1.7W. 

Maks standby-effekt: 0,7W. 

Maks volum: 105 dB, redusert i batteridrevet modus. 

Driftstemperatur: 0-45 ℃ 

Driftsavstand: 170 meter utendørs. 


