Manual do Utilizador

SIRENE INTERIOR Z-WAVE
iZSIRI1

Dispositivo Certificado Z-Wave
BEM FEITO!
Você escolheu a melhor solução para sua casa inteligente, parabéns!
Agora é hora de aproveitar esses excelentes recursos do seu novo produto:
- Alarme audível e visual
- Controle sem fios, notificações e gatilho por outros dispositivos domésticos inteligentes
(quando incluídos em um controlador de gateway Z-Wave)
- Z-Wave Plus com chip 500 melhorado para uma comunicação sem fio mais rápida e segura
- Atua como repetidor de sinal quando alimentado por adaptador de CA
- Design elegante e tamanho compacto
ESPECIFICAÇÕES
Número do modelo: iZSIRI1
Frequência do sinal Z-Wave: 908,42 MHz
Volume: 110dB
Alimentação: baterias de DC 5V / 1A e 4 AAA (1.2V) para
alimentação de back-up. Gama: linha de visão de até 30m
Temperatura de operação: -10 °C a 50°C
Humidade de operação: ≤ 80%
Instalação e uso: apenas no interior
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ANTES DE DEVOLVER
Deixe-nos saber se você está tendo problemas para instalar ou operar o dispositivo.
Nosso suporte técnico rápido e amigável está aqui para ajudar: ioline@ioline.pt
Vá para mordomus.com para descobrir como tornar sua casa mais inteligente e segura.
NSTALAÇÃO
Desaperte a tampa traseira da sirene interior e insira 4 pilhas AAA recarregáveis ou use
o adaptador de alimentação USB incluído na caixa.
ESPERE!
Inclua a sirene interior para sua rede Z-Wave antes de montá-la.
Z-WAVE INCLUSÃO
1. Traga a sirene a menos de 3 metros do seu controlador de gateway Z-Wave
2. Coloque o controlador Z-Wave no modo de inclusão / emparelhamento
3. Pressione e solte o botão Z-Wave na sirene TRÊS VEZES rapidamente
4. Um novo dispositivo de alarme deve aparecer na lista de dispositivos do seu controlador
Botão Z-Wave

P: Não consegui adicionar o dispositivo à minha rede depois de várias tentativas, o que eu
faço agora?
R: Se você não conseguir incluir a opção Z-Wave no seu controlador, tente uma das
seguintes opções:
- Traga a sirene mais perto do seu controlador Z-Wave
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- Pressione e solte o botão Z-Wave rapidamente várias vezes, depois de colocar o
controlador no modo de inclusão para garantir que o comando tenha passado.
- Coloque o seu controlador no modo EXCLUSION e pressione e solte o botão Z-Wave
rapidamente 3 vezes e tente adicioná-lo novamente à sua rede
Z-WAVE EXCLUSÃO
1. Traga a sirene a menos de 3 metros do seu controlador de gateway Z-Wave
2. Coloque o controlador Z-Wave no modo exclusão / desativação
3. Pressione e solte o botão Z-Wave na sirene TRÊS VEZES rapidamente
4. O dispositivo deve desaparecer da lista de dispositivos do seu controlador
Repita o processo seguindo todas as etapas com cuidado se a primeira tentativa for infrutífera
RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA
Se o seu controlador principal estiver ausente ou inoperável, talvez seja necessário
reiniciar o dispositivo nas configurações de fábrica. Para completar o processo, pressione
e segure o botão Z-Wave por 10 segundos. NOTA: Todas as atividades gravadas
anteriormente e configurações personalizadas serão apagadas da memória da sirene.
ASSOCIAÇÃO
Uma vez que a sirene Z-Wave é adicionada à sua rede, você pode ativá-la com outros
componentes da sua rede, bem como controlar e monitorar sua atividade em seu
dispositivo móvel ou computador.
Dependendo dos recursos do software de automação residencial do gateway Z-Wave,
você pode associar sua sirene interior em grupos com outros dispositivos Z-Wave para
agendar cenas e criar eventos. A sirene interior suporta o Grupo 1 com até cinco
dispositivos para comunicação de linha de vida (o Grupo 2-5 não é suportado).
Consulte o guia do utilizador do seu controlador para obter instruções avançadas de
programação, pois são um pouco diferentes para cada software.
MONTAGEM
Encontre o melhor local para sua sirene interior Z-Wave - um canto na sala de estar, teto
da garagem ou em qualquer outro lugar que considere adequado. Use os 2 parafusos
incluídos na caixa para fixar o suporte de montagem na superfície plana de sua escolha.
Uma vez que o suporte esteja firmemente instalado, deslize cuidadosamente a sirene no
suporte e posicione-o inclinando-o de cada lado, para cima ou para baixo.
ATENÇÃO
- Este produto deve ser instalado dentro de casa após a conclusão de qualquer
renovação
- Antes da instalação, o dispositivo deve ser armazenado em um local seco, à prova de
poeira e à prova de mofo.
- Não instale a sirene em um lugar com exposição direta ao sol, alta temperatura ou
humidade - Manter afastado de produtos químicos, água e poeira
- Certifique-se de que o dispositivo nunca esteja perto de qualquer fonte de calor ou de
chamas abertas para evitar o incêndio
- Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado a uma fonte de energia elétrica
que não exceda a potência máxima de carga
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- As baterias são apenas uma fonte de energia de reserva e não são recomendadas para
uso como fonte de alimentação principal
- Nenhuma parte do dispositivo pode ser substituída ou reparada pelo utilizador (exceto
as baterias)
EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A IOLINE OU SUAS SUBSIDIÁRIAS E AFILIADAS SERÃO
RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, PUNITIVOS, ESPECIAIS
OU CONSEQÜENCIAIS, OU DANOS POR PERDA DE LUCROS, RECEITAS OU USO INCURRIDO
PELO CLIENTE OU QUALQUER TERCEIRO, SEJA EM AÇÃO EM CONTRATO, OU DE OUTRA
FORMA, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A RESPONSABILIDADE
DA IOLINE E O RECURSO EXCLUSIVO DO CLIENTE POR QUALQUER CAUSA DE AÇÃO
DECORRENTE DE ESTE CONTRATO OU DA VENDA OU DO USO DOS PRODUTOS, SEJA COM
BASE NA NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, VIOLAÇÃO DE GARANTIA, VIOLAÇÃO
DE ACORDO OU PRINCÍPIOS EQUITÁVEIS, É EXPRESSAMENTE LIMITADA A , OPÇÃO DE
ATOLAMENTO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO DO PREÇO DE COMPRA POR ESTA PARTE
DE PRODUTOS RELATIVOS AOS RECLAMAÇÃO DE DANOS. TODAS AS RECLAMAÇÕES DE
QUALQUER TIPO DECORRENTES NA CONEXÃO COM ESTE ACORDO OU A VENDA OU USO
DOS PRODUTOS SERÃO CONSIDERADOS ISENGIDOS PELA REALIZAÇÃO POR ESCRITO NO
TRÊS (30) DIAS DA ENTREGA DA IOLINA, OU A DATA FIXADA PARA ENTREGA EM CASO DE
NÃO-ADEQUAÇÃO.
NOTA FCC
O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV,
CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS A ESTE EQUIPAMENTO. TAIS
MODIFICAÇÕES PODERIA ANULAR A AUTORIDADE DO UTILIZADOR PARA OPERAR O
EQUIPAMENTO. CONSERVE INDOORS QUANDO NÃO ESTÁ EM USO. APENAS PARA LOCAIS
SECOS. NÃO MERGULHAR EM ÁGUA. NÃO PARA UTILIZAR ONDE DIRECTAMENTE
EXPOSTO À ÁGUA.
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.
A operação está sujeita às seguintes condições:
1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial,
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências
que possam causar operação indesejada.
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um
dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC.
Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências
prejudiciais em uma instalação residencial.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for
instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às
comunicações de rádio.
No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em qualquer instalação.
Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão,
o utilizador pode tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes
medidas:
- Reorientar ou deslocar a antena receptora
- Aumenta a separação entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada ou circuito separado do receptor
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para assistência
adicional
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