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Komplet Alarm

ID’er for trådløse sensorer:
Fjernbetjening:
Bevægelsessensor:
Vandsensor
Landstrømsensor:
Dørsensor:
Temperatursensor:
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Kom godt i gang
Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til
rådighed med support hvis du måtte have behov for det.
Du kan kontakte os på: support@super-sail.dk
Venlig hilsen
SuperSail Support-Team

Læs venligst hele installationsmanualen igennem inden installationen påbegyndes.

Udpakning
Inden du tager alarmen i brug skal du sikre dig at emballagen ikke ser ud til at have lidt
overlast under transporten, samt at produktet er komplet og uden synlige tegn på skader eller
overbelastning. Hvis dette ikke er tilfældet skal du kontakte SuperSail inden du tager
produktet i brug.
En Alarmpakke består af flg. der er samlet og konfigureret i SuperSail mobil app:





SuperSail Marine Alarm
Tilslutningsboks
Sirene
Evt. Fjernbetjeninger, bevægelsessensor og vandsensor

Tilslutning af Alarmsystem
Alarmen tilsluttes med flg. trin:
1. Køb abonnement til din alarm på http://supersail.dk/shop/abonnementer/abonnement-til-et-supersail-200x-produkt/
2. Download app til din mobiltelefon via GooglePlay (Android) eller AppStore (iPhone)
3. Montér Alarmen i båden og tilslut ekstern strømforsyning
Herefter kan du logge ind på app’en og begynde at benytte din alarm.

1. Abonnement
Din SuperSail Marine Alarm er først klar til brug når du har oprettet dit abonnement på
SuperSails hjemmeside og derved aktiveret dit produkt.
På hjemmesiden www.super-sail.dk under fanebladet: ”Shop->Abonnement”
kan du købe det abonnement du ønsker for dit SuperSail produkt.
I forbindelse med oprettelsen af abonnement, oprettes login til efterfølgende administration af
egne abonnementsoplysninger. Dette login behøver ikke at være det samme som til mobil
app’en.
Når du har modtaget en email om at dit abonnement er aktiveret, er dit SIM kort aktiveret og
alarmen er klar til brug. Der kan i nogle tilfælde gå op til 12 timer inden dit SIM kort er
aktiveret.
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2. Download og Installation af App
Alle SuperSail enheder kontrolleres og betjenes via SuperSail mobil app. Find den i AppStore
(iPhone) eller Google Play (Android), ved at søge efter ”SuperSail” under mobil-apps.
App’en installeres på din mobiltelefon eller f.eks. iPAD. Ønsker du app’en installeret på din
iPAD, skal den søges i AppStore som en ”iPhone App” – ikke som en ”iPAD App”.
Brugermanual til SuperSail systemet og app, finder du på SuperSails hjemmeside:
www.super-sail.dk/support

3. Tilslutning af ekstern strømforsyning
Tilslutningsboksen tilsluttes bådens batteri på primær siden af bådens hovedafbryder, så der
altid er strøm på Tilslutningsboksen og dermed SuperSail Marine Alarm Wireless, når båden
slukke og forlades. Dette er en forudsætning for at alarmen kan fungere som overvågning af
båden.
Tilslutningsboksen indeholder en sikring, der beskytter systemet.
Alarmen leveres med ca. 3 meter rød/sort ledning beregnet for tilslutning til bådens 12/24V.
Rød ledning tilsluttes +12/24V
Sort ledning tilsluttes GND/0V
Tilsluttes alarmen direkte til bådens batteri, anbefales det at sætte en 6A sikring imellem
+Polen på batteriet og den røde ledning, for at sikre imod kortslutning af ledningen imellem
batteriet og alarmen.

Er ledningen for kort kan den erstattes af en længere:
Afmontér bunden af tilslutningsboksen ”Connection Box”, ved at skrue de 4 skruer i hjørnerne
ud.
12/24V tilsluttes i samlemufferne der er placeret i Tilslutningsboksens låg, som vist på
nedenstående billede.

Montér bunden igen og kontrollér at der ikke er ledninger i klemme. Skru de 4 skruer fast
igen.
Der går nogle minutter inden alarmen har fået forbindelse til GSM nettet.
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Du kan nu logge ind på din mobil app., med dine loginoplysninger som er din email adresse
samt det password du har ønsket.

4. Montering af antenner
GPS antennen skal monteres vandret med den sorte side opad, med frit udsyn til satellitterne
(plast og glas er ingen hindring).
GPS og GSM antennerne placeres med en indbyrdes afstand på min. 20 cm. for at undgå at
de forstyrrer hinanden.
Generelt anbefales det at placere GSM antennen så højt i båden som muligt, for at opnå det
bedste signal fra senderne på land.
Vores generelle anbefalinger til værdien for ”Max. Bevægelse” som findes under Alarmmenuen i app’en er:
Ligger for anker:

10-15 meter

Ligger i havn:

25-35 meter

Ligger op ad/tæt på bygninger:

50-100 meter

Ligger indendørs:

150-300 meter

Beregningen af positionen er meget præcis når signaler fra satellitterne modtages direkte. Er
signalet reflekteret af f.eks. at have ramt en bygning inden det modtages i alarmen, bliver
beregningen af positionen med større usikkerhed.

5. Installation af trådløse sensorer
For korrekt montering af trådløse sensorer og batterier i disse, henvises til
Installationsmanualen for de pågældende sensorer, der også findes på: www.supersail.dk/support

6. Bortskaffelse
Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
Elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til de lokale regler for elektrisk
og elektronisk udstyr.
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