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Hoe vervang ik de batterij
|
De bij aankoop van de Octalarm-Touch meegeleverde oplaadbare LiFePO4 batterij (LFR18650-2S | 6.4 V/1500mAh
| 9.6WH) heeft een levensduur van 2 jaar. De melder geeft aan wanneer de batterij vervangen moet worden. Het
vervangen van de batterij kunt u heel simpel zelf uitvoeren.

Stapsgewijs uitgelegd
• Beweeg de klep van de behuizing omhoog totdat er
een klik hoorbaar is.
• Haal de batterij klittenband houder (1) en vervolgens
de batterij aansluiting (2) los en verwijder de oude
batterij.
• Plaats de nieuwe batterij op het batterij vlak en zet
deze strak vast met het klittenband (1).
• Sluit vervolgens de connector (2) weer aan.
Bij gebruik van een verkeerd type batterij bestaat de
mogelijkheid dat dit schade geeft aan het apparaat
of de batterij.

Batterij compartiment
1 Batterij klittenband houder
2 Batterij aansluiting
3 Batterij label

Maakt u al optimaal gebruik van uw melder?
Sinds de lancering van de Octalarm-Touch in april 2019
zijn er veel gratis features bij gekomen:
a app alarmering
a instellen en beheren op afstand (via app en portal)
a software matig mogelijk uit te breiden naar 16 en 24
alarm ingangen via aanschaf van EM-8001
a aparte systeemstoringen
a een audittrail in het logboek
a koppeling met ARA5
Zorg dat uw Octalarm-Touch met internet is verbonden.
Zo ontvangt u altijd de gratis software updates en maakt
u optimaal gebruik van uw melder.
Lees het stappenplan hoe u optimaal gebruik maakt van uw
melder.

Maak een gratis account aan
op portal.octalarm.com

a Instellen en beheer op afstand
a Inzage actuele status alarmen
a Installateur kan op afstand
ondersteuning bieden
a Gebruik ‘Adesys Alarm’ mogelijk

Download de gratis app
‘Adesys Alarm’

a Toegang tot uw melder(s)
letterlijk vanuit uw broekzak
a Alarmen met hoge prioriteit altijd
onder uw aandacht
a Locatie alarm direct zichtbaar via
app alarm

Sluit Octalarm Connect af

a Betrouwbare VoIP/SIP en GSM
belverbinding in 1x ingesteld
a Vaste prijs per maand (€ 14,95
excl. btw flat fee)
a 24/7 beveiligde dubbele servers
versie 01-2022

