
Siren
with optional battery back up

DCH-Z510

Hangos riasztással figyelmeztet a mydlink Home 
érzékelőid működésbe lépésekor

Home is where the SMART is



DCH-Z510

Siren with battery back up

A mydlinkHome Siren egy hangos riasztást adó okoseszköz, ami 6 különböző beépített hangon tud 
megszólalni. A mydlink Home alkalmazás3 segítségével könnyű a beállítása és a kezelése, és a Connected 
Home Hub1eszközzel a routeredhez csatlakoztathatod. Együttműködik a többi mydlink Home érzékelővel 
is, így hangos riasztást ad, amikor a Battery Motion Sensor mozgást érzékel, vagy a Door & Window Sensor 
egy ajtó kinyitását észleli2. Akár otthonodban tartózkodsz, akár távol vagy, értesítő üzenetet kapsz arról, ha 
a Siren működésbe lép. A mydlink Home segítségével könnyedén kiépítheted okosotthonodat, telepítési 
költségek és havi előfizetési díjak nélkül. 

Nyugalmat ad
Azonnali hangos riasztást ad, akár 110 dB-es 
hangerővel, amikor egy hozzá kapcsolt mydlink 
Home Sensor működésbe lép2.

6 különböző hang
Hatféle beépített hanggal rendelkezik: ajtócsengő, fegyverzár 
hangja, betörő riasztó, tűzriadó, mentő- illetve rendőrautó 
sziréna, így a különböző riasztási eseményekhez más-más 
hangot rendelve könnyedén kiépítheted okosotthonod. 

Legyen otthonod biztonságosan 
őrzött és megfigyelt!
A Connected Home Hub összeköti a meglévő Wi-Fi 
hálózatodat minden mydlink Home eszközöddel.

Könnyen üzembe helyezhető

Nyomd meg a párosítás 
gombot a Connected Home 
Hub-hoz való csatlakoztatáshoz.

A mellékelt falikarral 
helyezd fel az érzékelőt a 
kívánt helyre.

Töltsd le az ingyenes 
mydlink Home alkalmazást2, 
és a gyors beállításhoz 
kövesd az utasításokat.

Gombnyomás ElhelyezésAlkalmazás



Adj hozzá egy  
Door & Window Sensor-t,  
ami észleli az ajtók és ablakok 
kinyitását,
...vagy adj hozzá egy  
Battery Motion Sensor-t, ami jelzi, 
ha otthonodban mozgás történik.

Tedd teljessé 

Hangos riasztás 
Akár 110 dB hangerővel azonnali 
figyelmeztetést ad, ha egy mydlink 
Home érzékelő 2 működésbe lép.

6 különböző riasztási hang 
Különböző riasztási eseményekhez 
más-más hangot rendelve otthonod 
intelligens működésűvé teheted. 

Biztonsági elemes 
működés 
Elemes működésének köszönhetően 
áramszünet esetén is üzemel.

Csináld magad 
Könnyen üzembe helyezhető 
és kezelhető a mydlink Home 
alkalmazás segítségével.

Biztonságos 
Védett az illetéktelen felhasználók 
ellen és támogatja az AES128 bites 
titkosítást.

Értesítő üzenetek 
Azonnali figyelmeztetést küld 
okostelefonodra vagy tabletedre.

A te mydlink Home-od 
A mydlink Home rendszer úgy 
lett kialakítva, hogy már egyetlen 
okoseszközzel is beüzemelhető, 
és bármikor adhatók hozzá újabb 
eszközök. Az egyedülálló mydlink 
Home alkalmazás iOS és androidos 
okostelefonra vagy tabletre is 
telepíthető, és az összes mydlink 
Home okoseszköz irányítható 
vele. Automatizált ütemterveket 
is beállíthatsz, amikkel otthonod 
intelligens működésűvé válik.



Home is where the SMART is

Műszaki jellemzők

Általános jellemzők

Siren •	110 dB •	6 különböző hang

Hálózati protokoll támogatás •	Z-Wave 6.02 vagy afeletti verzió

Z-Wave vezeték nélküli •	868,40 MHz

Gombok •	 illetéktelen használat elleni kapcsoló és párosítás / párosítás megszüntetése / reset gomb

LED •	állapotjelző

Fizikai jellemzők

Méretek •	110 x 110 x 19 mm

Súly •	125 g

Teljesítmény •	üzemi feszültség: 5 V / 1,2 A •	opcionális 1150 mAh lítium elem (BL-5C)

Hőmérséklet •	üzemi: -10-40 °C •	 tárolási: -20-70 °C

Páratartalom •	üzemi: 20-90% nem kondenzálódó •	 tárolási: 5-95% nem kondenzálódó

Tanúsítványok •	FCC
•	CE

•	Z-Wave Plus

1 Ehhez mydlinkHome Connected Home Hub szükséges, ami nem része ennek a terméknek.
2  Ehhez mydlink Home érzékelők szükségesek, amik nem részei ennek a terméknek.
3 Lásd a tájékoztatást a mydlink Home alkalmazás oldalon, az App Store-ban vagy a Google Play-en az eszközöddel való kompatibilitás ellenőrzéséhez.

HátulnézetElölnézet

Siren
Biztonsági 
elem helye

Állapotjelző 
LED (belül)

Illetéktelen használat elleni 
kapcsoló és párosítás /  

párosítás megszüntetése gomb
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