
Drift och skötsel
Wifi-styrd golvsensor
SafeFloor Connect

W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .

Innovative solutions for smart people



Drift och skötsel SafeFloor Connect

SafeFloor Connect

Sätt in batterierna för att ansluta den wifi-anslutna golvsensorn 
SafeFloor Connect till internet.

Montering

1 Vrid locket för att öppna höljet på den wifi-anslutna golvsensorn 
 SafeFloor Connect. 

2 Avlägsna skyddet för sensorn.

3  Sätt in batterierna. 

Sätt tillbaka locket och vrid för att stänga höljet på den wifi-styrda 
golvsensorn SafeFloor Connect.

Anslutning till SafeTech Connect Vattenfelsbrytare

Om SafeTech Vattenfelsbrytare har installerats och registrerats kan den 
anslutas till den wifi-styrda golvsensorn SafeFloor. När båda enheterna 
är sammankopplade, meddelar den radiostyrda golvsensorn SafeFloor 
Connect läckor till SafeTech Connect, som omedelbart stänger av sys-
temet.

Anslutningen måste aktiveras via SafeTech Connect Vattenfelsbrytare 
som fungerar som huvudenhet.
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Den wifi-styrda golvsensorn SafeFloor Connect har en AccessPoint som 
skapar sitt eget inhemska Wi-Fi-nätverk. SYR-appen går med i det här 
nätverket och när anslutningen har upprättats kan du ansluta din SafeF-
loor till det trådlösa nätverk du väljer.

Skapa en Wifi-anslutning

1  Aktivera AccessPoint för SafeFloor Connect. 
  Gör det genom att öppna enheten och tryck 
  på knappen i mitten.

2  När den är ansluten vill SYR-appen gå med 
  i SafeTech Vattenfelsbrytares wifi-nätverk. 
  Tryck på “Join“ och tilldela sedan önskat 
  nätverk till SafeFloor Connect genom att 
  välja det från listan.

3  Ange lösenordet för det valda trådlösa 
  nätverket och tryck på OK och “Save“. 
  En bekräftelse visas i displayen.

4  Gå tillbaka till listan över enheter i ditt 
  projekt. En grön prick kommer att indikera 
  att SafeFloor Connect är ansluten till ditt wifi-
  nätverk.

Se till att du är nära enheten så att en anslutning kan upprättas.

Om systemet inte ansluter, kontrollera om AccessPoint-läget 
för SafeFloor 
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Drift och skötsel SafeFloor Connect

En animerad 3D-film visar funktionen för SYR SafeTech Connect Vatten-
felsbrytare och den wifi-styrda golvsensorn SafeFloor Connect: Skanna 
helt enkelt QR-koden till höger eller gå till SYR YouTube-kanalen.

Smarta och säkra — SYR CONNECT dricksvatteninstallationer
SYR CONNECT ger säkra och smarta hushållsinstallationer.     
Inom områdena läckageskydd, vattenbehandling, hygienkontroll och övervakning av 
värmesystem kommer dina respektive ventiler att styras via SYR-appen på din smartp-
hone, surfplatta eller dator via webbläsare. Tack vare internetbaserad svärmintelligens 
(ISI) kan de till och med kopplas samman och centralt kontrolleras.

DIN SYR PLUS 
 

Vinnare av Smart Home 
Award: 

SYR CONNECT
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