NL
WIFI & 433 MHZ GONG + ALARM
→ 1x KORT:

VOLUME

(4 geluidniveau’s + stil alarm)

→ 1x LANG:

ZET UIT

(knippert 3 x geel)

→ 1x KORT: BELTOON
(volgende van 58 beltonen)

→ 1x LANG:

PAIREN

(knippert paars)

→ EXTRA LANG: RESET
(2x piep)

→ 1x KORT: BELTOON
(vorige van 58 beltonen)

→ 1x LANG: EZ MODE
(knippert snel blauw)

→ 2x LANG: AP MODE
(knippert langzaam blauw)

INSTRUCTIES & SPECIFICATIES
→ Verbind de 2 draadjes die uit de zender

komen met de deurbel.

→ Zet de zender aan door het schakelaartje

naar ON te schuiven.

→ De zender werkt op een 3V CR2032
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knoopcel batterij. Draai de 2 schroefjes
los om batterij te kunnen vervangen.
Steek de gong in een stopcontact met
110 - 220 Volt.
In de gong zit een 3,7V 300mAh
Lithium batterij, die de gong bij stroomuitval nog 5 uur kan laten werken.
De gong kan met een 2,4 Ghz Wi-Fi
802.11b/g/n netwerk verbinden.
De zender en de alarmsensoren
verbinden met een 433Mhz draadloos
signaal met de gong.
Er kunnen tot 100 sensoren en 10
afstandsbedieningen worden verbonden
met de gong
De gong heeft 58 verschillende beltonen.
De gong heeft 5 verschillende volumes
waaronder stil.
Het maximale volume is 85dBA
Gebruikstempratuur: -10 ~ 55 C.

ZENDER & SENSOREN KOPPELEN
Er zijn 2 manieren om de zender of een alarmsensor te koppelen met de gong:
1. Zonder de app
→ Druk 1 x lang op de onderste
knop met de muzieknoot.
De LED ring gaat paars knipperen.
→ Trigger nu 1 keer de zender of de sensor.
De LED ring knippert 2 keer groen.
2. Via de app
→ Voeg gong toe aan de app
→ Open de app
→ Kies: ‘Accessores’
→ Kies: ‘+’
→ Trigger nu 1 keer de zender of de sensor.
De LED ring knippert 2 keer groen.
→ Stel per sensor het type
→ Stel de Zone mode in
Zone mode:
+ Delay: pas actief na de delay time
+ Normal: direct actief bij ‘Away Arm’
+ Home: niet actief bij ‘Home Arm’
+ 24 hours: altijd actief, ook bij alarm niet aan
+ 24 hours silent: altijd actief, geeft stil alarm

TOEVOEGEN AAN DE APP
→ Download de app:
Smart Life
of

Tuya Smart
(=zelfde app)

→ Kies in de app: ‘BEVEILIGINGSSENSOR’
→ Kies: ‘ALARM (WIFI)’
→ Voer uw eigen WiFI wachtwoord in

→ Druk 1 x lang op de middelste knop op
de gong met het WiFi symbool: de LED ring
knippert hierna snel blauw
→ Druk hierna nog 1 x lang op de deze knop
op de gong: de LED ring knippert langzaam
blauw
→ Kies in de app: ‘VOLGENDE’
→ Kies: ‘Knippert langzaam’
→ Laat de smartphone verbinden met het
WiFi netwerk dat de gong uitzendt. Dit
netwerk begint met: ‘SMARTLIFE-XXXX’
→ Keer nu terug naar de app en de app zal
met de gong koppelen.
→ Geef de gong eventueel een andere naam.

STEL SMART SCENARIO IN
→ Deurbel en gong moeten beide aan de app
zijn toegevoegd om dit scenario te kunnen
instellen & open dan de app:
→ Selecteer: ‘Smart bij Zon’ (in app-menubalk)
→ Selecteer: ‘Create Scene maken’
→ Selecteer: ‘When device status changes’
→ Selecteer deurbel uit de lijst
→ Selecteer: ‘Door Call’ & ‘Start’
→ Selecteer: ‘Voeg actie toe’ bij ‘Then’
→ Selecteer: ‘Run the device’
→ Selecteer gong uit de lijst
→ Selecteer: ‘Chimes from 1 to 31’ of ‘Chimes
from 32 to 58’ en selecteer een ringtone
die je leuk vindt en druk op ‘Opslaan’ &
‘Volgende’.
→ Controleer scenario & selecteer: ‘Opslaan’
→ Selecteer: ‘Ja’ om scenario te gebruiken.
→ Voeg een schema toe aan ‘If’ om de gong
alleen te laten afgaan tijdens een bepaald
schema, b.v. alleen maandag tijdens 9 - 17.
→ Voeg een locatie toe aan ‘If’ om de gong
alleen te laten afgaan bijv. als je thuis bent.
→ Voeg een vertraging toe aan ‘Then’ om de
gong pas na een bepaalde tijd te laten
afgaan.

