WSS
TRÅDLÖS SIREN MED STROBOSKOPFUNKTION
WSS-055-F
Sid 1 – Inkoppling till YOYOCam 3G Indoor
Sid 2 – Inkoppling till YOYOPower 4G Control

Koppla sirentillbehöret till YOYOCam 3G Indoor (modell G33)
Vid driftsättning är det bra om YOYOCam 3G Indoor (G33-042-W) och sirentillbehöret (WSS-055-F)
finns inom räck- och synhåll. Andra trådlösa sensorer i närheten bör stängas av innan installation.
För att koppla ihop YOYOCam med sirentillbehöret (WSS) måste en larmsignal utgå från YOYOCam
under de 60 sekunder som inkopplingsläget i WSS varar.
Gör så här för att koppla in G33 till WSS:
1. Aktivera larmfunktionen i YOYOCam (med SMS-kommando #01# eller med knapp i
mobilappen). Invänta fast sken från statuslampan i YOYOCam.
2. Anslut WSS till ett 230V eluttag. Ett pip hörs och statuslampan blinkar blå (inga isatta
batterier) eller röd (batterier isatta).
3. Tryck på knappen på WSS ena långsida. Blå statuslampa indikerar att WSS är i
inkopplingsläge. Ett pip hörs från WSS när knappen släpps.
4. Aktivera ett rörelselarm i YOYOCam t.ex. genom att vifta med handen framför YOYOCam
inom en minut (från det att WSS inkopplingsläge påbörjades).
5. Ett pip hörs från WSS och den blå statuslampan slocknar.
6. Ett larm-SMS/MMS mottas i mobilen och statuslampan på YOYOCam återgår till fast sken.
Verifiera funktionen genom att aktivera larmfunktionen i YOYOCam och trigga ett nytt larm.
Notera att:
•

WSS-055-F ansluts till YOYOCam 3G Indoor (modell G33) eller till YOYOPower 4G Control
(modell EM4), men inte till andra YOYOCam- eller YOYOPower-modeller.

•

WSS ansluts till ett vanligt eluttag (230V AC) och kan inte drivas kontinuerligt på batteri eller av
extern svagström (t.ex. 12V i en båt eller en husbil).

•

YOYOCam kan inte avisera om kontakten bryts med WSS.
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Koppla sirentillbehöret till YOYOPower 4G Control (modell EM4)
Vid driftsättning är det bra om YOYOPower 4G Control Huvudenhet (EM4-016-Y) och sirentillbehöret
(WSS-055-F) finns inom räck- och synhåll. Andra trådlösa sensorer i närheten bör stängas av innan
installation.
För att koppla ihop Huvudenheten med sirentillbehöret (WSS) måste en inkopplingssignal utgå från
Huvudenheten under de 60 sekunder som inkopplingsläget i WSS varar.
Gör så här för att koppla in EM4 till WSS:
1. Se till att Huvudenheten (EM4) som ska kopplas till WSS är driftsatt och med avstängd
larmfunktion.
2. Anslut WSS till ett 230V eluttag. Ett pip hörs och statuslampan blinkar blå (inga isatta batterier)
eller röd (batterier isatta).
3. Tryck på knappen på WSS ena långsida. Blå statuslampa indikerar att WSS är i inkopplingsläge. Ett
pip hörs från WSS när knappen släpps.
4. Aktivera inkopplingssignal från Huvudenheten inom 1 minut så här:
•

Öppna mobilappen och tryck på Hemlarm.

•

Under rubriken Siren, tryck på OK.

eller
•

Skicka SMS-kommando #43# från Master till YOYOPower

5. När WSS tagit emot inkopplingssignalen hörs ett pip från WSS och den blå statuslampan slocknar.
Verifiera funktionen genom att aktivera larmfunktionen i YOYOPower och trigga ett larm (förutsätter
minst ett anslutet trådlöst larmtillbehör).
Notera att:
•

YOYOPower Extraenhet (ES2), YOYOPower 4G Switch (EX4) samt de äldre YOYOPower GSM
Control (EM2) och YOYOPower GSM Switch (EX1) kan inte utökas med WSS.

•

WSS ansluts till ett vanligt eluttag (230V AC) och kan inte drivas kontinuerligt på batteri eller av
extern svagström (t.ex. 12V i en båt eller en husbil).

•

YOYOPower kan inte avisera om kontakten bryts med WSS.
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