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Installationsguide til vandalarm

Med denne guide kan du nemt tilslutte vandalarmen til dit G4S Everhome trådløse 
alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går i gang med installationen.

Vandalarmen består af to forbundne dele.
En transmitter, enhed A, samt en vandsensor, enhed B. 
Transmitteren har dobbeltklæbende tape til brug for montering. 

Vurderer du, at transmitteren ikke kan sidde tilstrækkelig 
godt fast med tapen, kan den skrues fast. 
Vandsensoren, enhed B, skal placeres løst eller skrues fast.

Du skal igennem 2 trin, før vandalarmen er en integreret enhed i dit 
G4S Everhome alarmsystem.

Tilslutning og aktivering

Placering af vandalarmen.

For at gennemføre installeringen skal du bruge

• En mønt eller en skruetrækker
• 1 stk. batteri (str. AA)

Fjern dækslet på Transmitteren, enhed A, så du nemt kan isætte batteriet, når du skal.

Sæt skrutrækkeren eller en mønt 
i bunden og drej rundt. 
Løft dækslet af bagbeklædningen.

Sæt ikke batteriet i, før du bliver bedt om det.
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Tilslutning og aktivering:

Log dig ind på systemet med din G4S Everhome mobil applikation. 

Klik på menu-ikonet og vælg ENHEDER. 

En ny knap, TILFØJ ENHEDER, vises.

Klik på den og klik på Vandlækage-detektor, som vises i roll-down menuen. 

Du har nu 3 minutter til at sætte batteriet i transmitteren, enhed A
Når batteriet er placeret korrekt i transmitteren, enhed A, stopper uret nedtællingen i 
dit kontrolpanel.

            Klik på NÆSTE

            Tilføj navn eller placering på Vandalarmen, f.eks. KÆLDER eller BRYGGERS

            Klik på AFSLUT

Vandalarmen er nu tilsluttet dit G4S Everhome trådløse alarmsystem.

Hvis du ikke når at sætte batteriet i, før tiden udløber, skal du blot 
udtage batteriet og starte registreringen på ny.
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Placering af vandalarm:

For optimal udnyttelse skal vandalarmens to enheder placeres:

• På en tør, ren og jævn overflade
• Lodret på en væg eller f.eks. dørkarm for transmitterens, enhed A,

vedkommende
• Vandret for vandsensorens, enhed B, vedkommende
• Vandsensoren skal anbringes direkte på en overflade, typisk gulv,

hvor der er potentielt størst fare for oversvømmelse

Fjern beskyttelsestape og monter først transmitteren, enhed A. 

Placer vandsensoren, enhed B, det ønskede sted eller skru den fast

OBS:
Hvis du vil montere én eller begge enheder med skruer, er det nemmere, 
hvis du monterer bagbeklædningen til transmitteren, Enhed A, 
før du tilslutter vandalarmen til dit G4S Everhome alarmsystem 
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