VIKTIG - LES DETTE!
Bruksanvisning.

Ditt SIM-nr er 59505xxx (Komplett SIM nr står på en
klistrelapp på din enhet)
Introduksjon
Takk for at du valgte MOVER VANNVARSLER. Dette er et produkt som ved en
kombinasjon av en vannsensor og en GSM-modul, sender deg en SMS umiddelbart selv ved
de minste vannlekkasjer.

MOVER VANNVARSLER er ekstremt enkel i bruk!
MOVER er like enkel å bruke som en vanlig brannvarsler og du får umiddelbart en SMS ved
vannlekkasje. Du styrer alt med din egen mobiltelefon. Det er meget enkel installasjon og
MOVER er på størrelse med en fyrstikkeske som fungerer i hele verden.
MOVER plasseres under vasken, ved oppvaskmaskinen, på badet, hytta, kontoret, laget etc.
Enheten kan brukes overalt og MOVER VANNVARSLER har en unik funksjon for
strømsparing, som gjør at du kan bruke enheten i opptil 1,5 år på steder som ikke har 220 V
For å være sikker at MOVER til enhver tid er operativ, har den en automatisk funksjon som
gjør at du vil få en SMS når det er tid for å lade batteriet.
Første gangs bruk
Lad først din MOVER i minimum 5 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter
tar ikke skade hvis den lades mer. Når enheten er fulladet må du ta kontakt med SOKO på
mail kontakt@soko.as eller 99 54 34 01 slik at vi kan sende en spesiell SMS til din enhet slik
at SIM kortet blir låst opp og kan brukes. Det er ikke mulig å benytte andre typer SIM-kort i
din MOVER. Batteriet vil holde ca 8 timer når det er fulladet.
Etter vi har låst opp SIM kortet, må så videre sende SMS til din MOVER for å starte den. Det
er slik at det er det nummeret du sender SMS fra, som da vil motta SMS ved vannlekkasje.
Alternativ A. Hvis du ønsker å benytte MOVER uten tilkopling til 220 v, så må du sende
følgende SMS slik at din MOVER vil ha en batterikapasitet på ca 1-1,5 år:

Send først SMS med følgende innhold: 1234-ps-on
Send så SMS med følgende innhold: 1234-i-trk-t1440r999c999
(Kan da ta 10.minutter før du får svar)
Du vil nå få en SMS tilbake som bekrefter innstillingene. PS: SMS må skrives eksakt slik de
vises her uten mellomrom og ikke noe åpenrom etter c999
Alternativ B. Hvis du kun vil bruke din MOVER koplet til 220 v så trenger du ikke å slå på
strømsparingen. Du kan derfor kun sende følgende SMS slik at din MOVER aktiveres:
1234-r-bat
Du vil nå få en SMS tilbake som gir deg batteristatus og enheten er klar til bruk

Bruk 220 V for å lade opp enheten når du får en SMS med meldingen "Low bat"
Eksempel på SMS:

Ved vannlekkasje vil du få en SMS med meldingen Alert1.
PS: ettersom den lille svarte vannsensoren er meget sensitiv, så bli ikke overrasket om du
mottar flere SMS. Dette er helt normalt, spesielt når du gjør en test første gang du tar i bruk
produktet.
Gjør så en test ved å fylle et glass med vann og hold den lille vannsensoren under vann inntil
du får en SMS. PS: du kan motta opptil flere SMS når du gjør testing men dette er ikke noe å
bekymre seg over, da dette skyldes at vannsensoren er meget følsom.
Tips: lagre gjerne ditt nye MOVER SIM-NR ( eks59505xxx) som
"MOVER VANNVARSLER" på din mobiltelefon, så vet du hva det gjelder når du får en
SMS.
Kontakt oss om du lurer på noe: kontakt@soko.as eller 99 54 34 01

