GENOPSÆTNING AF ONE +
TOUCH

Slet System
Før du påbegynder genopsætningen, skal du slette hovedenheden fra din konto i app’en.
1. Åbn SmartLife app’en.
2. Tryk på dit alarmsystems ikon

3. Tryk på blyantsymbolet
4. Scroll ned i bunden og
tryk på ‘Remove Device’

5. Tryk herefter på
‘Disconnect’ og bekræft
6. Din hovedenhed er nu slettet
og klar til, at blive installeret på ny.

Genopsætning
Før du begynder, tjek da at Wi-Fi ikonet øverst til venstre på dit TOUCH-panel (logo-lampen på ONE)
blinker hurtigt (flere gange i sekundet). For at få Wi-Fi/logo-lampe ikonet til at blinke hurtigt, hold da *
knappen inde i 5 sek. (på ONE holdes knappen under låget inde i 5 sek.) Vent et øjeblik.
1. Tryk på det blå ‘+’ ikon

2. Tryk på ‘Auto Scan’

3. Din hovedenhed scanner nu efter det nye
netværk. Tryk på ‘Modify Wi-Fi config.’ for at
se og ændre netværkskoden.

Fortsæt til næste side, hvis din hovedenhed ikke dukker op i app’en indenfor 3 minutter.

Genopsætning
Start på forsiden i din app.
1. Tryk på’+’
oppe i højre hjørne.

2. Tryk herefter
på ‘Sensors’ eller
‘Security & Sensors’
i bjælken til venstre.

4. Sørg for at din tlf. eller
tablet er forbundet til det
netværk, som alarmen
skal installeres på.
Indtast Wi-Fi-/netværkskoden
og tryk på ‘Next’.

5. Kig nu på din hovedenhed/TOUCH-panel.
Blinker Wi-Fi indikatoren oppe i venstre hjørne
hurtigt, så kan du fortsætte til næste trin.
Blinker Wi-Fi indikatoren langsomt, så skal du holde
nede i venstre hjørne inde 5 sek,. indtil du hører en
klartone fra TOUCH-panelet. Vent et øjeblik.

3. Scroll herefter ned,
find og tryk på
Alarm (Wi-Fi).

Når Wi-Fi indikatoren begynder, at blinke hurtig
fortsæt til næste trin.
(På ONE bruges knap under låg ved ledning).

*

Genopsætning
6. Sæt flueben ud for ‘Confirm the indicator is blinking rapidly’
for, at bekræfte at Wi-Fi indikatoren blinker hurtigt. Tryk på Next.

7. Hovedenheden vil nu oprette krypteret forbindelse til din router.

8. Opsætningen på din router er færdig, når ikonet med din
hovedenhed vises på skærmen.

9. Lykkedes forbindelsen ikke vises skærmbilledet til højre:.
Tryk da på ‘Switch to Pairing Mode’ og følg anvisningerne i app’en.

10. Læs den sidste side i denne vejledning
efter fuldført installation af din hovedenhed.

Tillykke!
Din hovedenhed er nu geninstalleret.
Husk at efterse alle sensorer, fjernbetjeninger, nøglebrikker og
indstillinger igen.
Læs vejledningen ‘Guide til SmartLife app’, hvis du har brug for,
at få genopfrisket, hvor og hvordan du ser dine sensorer,
indstillinger m.m. i app’en :
Du finder alle vejledninger og installationsvideoer på:
www.alarm365.dk/support.

