
  

Human Technik 

BRUGERVEJLEDNING 

 

DK 
 Signolux gateway til 

smartphone A-2675 



 

Side 2 

 

 

  

Funktionsknap 

Symboler 

Slet-knap 

Internetstatusindikator 

Strømforsyningsstik 

(mikro-USB) 

Netværksstik 



 

Side 3 

Indhold 
Pakkens indhold ............................................................................................................................... 4 

Funktion ............................................................................................................................................. 4 

Opsætning ......................................................................................................................................... 5 

1. Tilslutning af netværkskabel ................................................................................................ 5 

2. Tilslutning af strømforsyning .............................................................................................. 5 

3a. Download og installer app ................................................................................................. 6 

3b. Android: App-konfiguration.............................................................................................. 6 

3c. Apple iOS: App-konfiguration ........................................................................................... 7 

Alarmer ............................................................................................................................................... 8 

1. Visning på aktiv app ............................................................................................................... 8 

2. Visning, når appen er aktiv i baggrunden ......................................................................... 8 

Alarmskærm og symboler ......................................................................................................... 9 

3. Liste over modtagede alarmer (30 seneste) .................................................................... 9 

Skærmbillede af listen over modtagede alarmer ............................................................. 10 

Indstilling af signal og valg af symbol ....................................................................................... 10 

Slet sender fra hukommelsen ..................................................................................................... 11 

Internetstatusindikator ................................................................................................................ 11 

Rækkevidde ..................................................................................................................................... 11 

Placering af Signolux gateway til smartphones ..................................................................... 11 

QR-koder til app stores ................................................................................................................ 12 

Bemærkninger om brugen af personlige oplysninger ......................................................... 12 

Vedligeholdelse .............................................................................................................................. 12 

Garanti .............................................................................................................................................. 13 

Garantiperiode ........................................................................................................................... 13 

Hvad dækker garantien ........................................................................................................... 13 

Hvad dækker garantien ikke................................................................................................... 13 

Hvad gør du, hvis du har brug for service ........................................................................... 14 

Miljøinformation ............................................................................................................................ 14 

Tekniske specifikationer .............................................................................................................. 15 

 



 

Side 4 

Tillykke med din nye Signolux gateway til smartphones. 

Husk at læse denne brugervejledning grundigt. Den beskriver, hvordan enheden 

sættes op, og du lærer systemets muligheder at kende. 

 

Krav 
Følgende skal være til stede for, at enheden kan fungere: 

• En installeret internet-router med en fungerende internetforbindelse. 

• Internet-routeren skal have en fri LAN-port. 

• Routerens DHCP skal være aktiveret (den er normalt aktiveret som standard) 

• En Android smartphone med OS-version 4.01 eller senere eller 

• En Apple iPhone med iOS 9 eller senere. 

 

Pakkens indhold 
Undersøg venligst, om de følgende dele er med i pakken: 

• Signolux gateway til smartphones 

• Netværkskabel, 2 meter 

• 5 V strømforsyning med mikro-USB-stik 

• Denne brugervejledning 

• Garantibevis 

Kontakt Tonax A/S, hvis nogle af disse dele mangler. 

 

Funktion 
Et Signolux-alarmsystem består af mindst én sender og én modtager. 

Signolux gateway til smartphones er en af Signolux-systemets modtagere. 

Den modtager de alarmer, der sendes fra de forskellige Signolux-sendere. 

Signolux gateway til smartphones viser disse alarmer og videresender dem. En 

alarm kan modtages på en smartphone via en app, hvor end du befinder dig. Der kan 

parres et vilkårligt antal smartphones til én Signolux gateway til smartphones-enhed. 

Bemærk: Alarmer kan ikke vises på en smartphone, hvis internetforbindelsen 

hjemme er afbrudt, eller hvis smartphonen befinder sig et sted uden 

telefonmodtagelse eller wi-fi.  
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Opsætning 
1. Tilslutning af netværkskabel 

Tilslut det medfølgende netværkskabel til netværksstikket på enhedens bagside.  

Tilslut den anden ende af netværkskablet til en fri LAN-port på din internet-router. 

 

2. Tilslutning af strømforsyning 

Tilslut strømforsyningens mikro-USB-stik til strømforsyningsstikket på bagsiden af 

Signolux-enheden. Tilslut den anden ende af strømforsyningen til en stikkontakt. 

Gateway til smartphones vil automatisk konfigurere sig selv med routeren. Signolux 

gateway til smartphones er nu klar til at modtage alarmer og sende disse videre. 
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3a. Download og installer app 

Søg efter, og download appen »Humantechnik: Alert«. Appen er på engelsk og 

fungerer på iPhone og Android-enheder. Installer den på din smartphone. 

 

3b. Android: App-konfiguration 

Åben appen og tryk på  -ikonet for indstillinger. I indstillingerne skal du indtaste ID-

nummeret, der er unikt for enheden. 

Du finder ID-nummeret og koden på mærkaten i bunden af enheden samt på 

bagsiden af denne brugervejledning. 

Efter indtastningen, vælg »Test settings«. Meddelelsen »Testing connection...« vises.  

Når beskeden »Test successful!« er vist, vælg da »Save settings« for at gemme 

indtastningen af ID-nummeret og koden, og tryk „Save“ for at vende tilbage til 

alarmskærmen. 

Appen vil nu modtage alarmer fra Signolux gateway for smartphones. 

 

For at vende tilbage til de alarmskærmen uden ændringer, skal du trykke på ”tilbage” 

tasten. 

Indtast ID her 

Indtast kode her 

Skærmbillede af “Indstillinger” 
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3c. Apple iOS: App-konfiguration 

Når du har installeret appen Humantechnik:Alert, skal du sørge for at aktivere en 

række indstillinger under ”Meddelelser” på din telefon. Åbn ”Indstillinger” og åbn 

”Meddelelser”. Vælg ”Humantechnik:Alert” appen og aktiver følgende indstillinger 

(de skal være grønne): 

• Tillad meddelelser 

• Vis i meddelelsescenter 

• Lyde 

• Etiket på appsymbol 

• Vis på låst skærm 

 

Dette sikrer dig, at du altid modtager meddelelser fra Humantechnik:Alert appen, selv 

når telefonen er låst.  

Første gang du bruger appen, vil du blive bedt om tilladelse til, at Humantechnik:Alert 

appen må sende dig meddelelser. Vælg ”Tillad”. 
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Åben appen og tryk på -ikonet for indstillinger. I indstillingerne skal du indtaste ID-

nummeret, der er unikt for enheden. 

Du finder ID-nummeret og koden på mærkaten i bunden af enheden samt på 

bagsiden af denne brugervejledning. 

Efter indtastningen, vælg »Test settings«. Meddelelsen »Testing connection...« vises.  

Når beskeden »Test successful!« er vist, vælg da »Save settings« for at gemme 

indtastningen af ID-nummeret og koden, og tryk „Save“ for at vende tilbage til 

alarmskærmen. 

Appen vil nu modtage alarmer fra Signolux gateway for smartphones. 

 

Alarmer 
1. Visning på aktiv app 

Alarmsymbolet vises med det samme og kan bekræftes ved at trykke på det. 

 

2. Visning, når appen er aktiv i baggrunden  

En meddelelse vises på din smartphone (tilsvarende meddelelser fra andre 

meddelelsestjenester som fx WhatsApp). 

Ved at trykke på meddelelsen vises appens alarmskærm, og den tilsvarende alarm 

kan ses og bekræftes ved at trykke på det oplyste alarmsymbol. 
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Alarmskærm og symboler 

 

 

 

Bemærk: Da systemet benytter internettet, kan der forekomme en forsinkelse på 

nogle sekunder mellem aktiveringen af en alarm og visningen af alarmen på appen. 
 

3. Liste over modtagede alarmer (30 seneste) 

Modtagede alarmer gemmes på en liste, som viser alarmtype (fx dørklokke, telefon 

osv.), dato og tidspunkt for, hvornår de blev modtaget. 

Listen kan åbnes ved at trykke på  -ikonet.  

Listen kan slettes ved at trykke på skraldespands-ikonet . 

  

Brandalarm 

Oversvømmelses- 

alarm 

Telefon 

Dørklokke 2 

Personkald 

Diverse alarm 

Dørklokke 1 

F.eks. babyalarm 

Til listen over modtagede alarmer  Til indstillinger 



 

Side 10 

Skærmbillede af listen over modtagede alarmer 

  Skraldespand Tilbage til alarmskærmen 

 

Indstilling af signal og valg af symbol 
Du kan selv vælge, hvilket symbol en sender (fx et dørtryk) skal tildeles. Der kan 

benyttes op til 8 sendere for hvert symbol. 

Vær opmærksom på, at en sender kun kan tildeles, hvis den endnu ikke er kendt i 

Signolux gateway til smartphones hukommelse. Du skal om nødvendigt først slette 

senderen fra hukommelsen (se næste afsnit). 

1. Tryk og hold funktionsknappen »•« nede i noget tid. Symbolerne blinker i 

rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser (fx 

dørklokkesymbolet). 

2. Udløs nu signalet, du ønsker at tildele det oplyste symbol, ved hjælp af 

senderen (tryk fx på dørtrykket). 

3. Vent i ca. 20 sekunder og test funktionen. 
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Slet sender fra hukommelsen 
Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen: 

1. Tryk og hold funktionsknappen »•« nede i noget tid. Symbolerne blinker i 

rækkefølge. Slip funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser. 

2. Tryk nu samtidigt på funktionsknappen » •« og slet-knappen »°«, til alle 

symbolerne lyser kort på samme tid. 

Bemærk, at dette sletter alle tildelte sendere fra det valgte symbol. 

 

Internetstatusindikator 
Indikatoren lyser: Internetforbindelsen er oprettet og aktiv. 

Indikatoren blinker: Ingen internetforbindelse. Kontroller netværkskablets 

forbindelse eller din internet-routers DHCP-indstillinger (DHCP skal være aktiveret). 

 

Rækkevidde 
Rækkevidden mellem Signolux-sendere og -modtagere er op til 200 meter under 

ideelle forhold. Følgende forhold kan reducere rækkevidden: 

• Bygninger og planter. 

• Interferens fra fjernsyn, computerskærme og mobiltelefoner. Under visse 

omstændigheder kan dette forhindre modtageren i helt at fungere. 

• Placering af senderen i en ufordelagtig afstand fra overflader, der reflekterer 

radiobølger fx gulve og vægge. Dette kan medføre, at signalbølgen svækkes 

eller bliver helt annulleret af den reflekterede bølge. 

• Metalgenstande.  

• Enheder kørende på tilsvarende frekvenser kan skabe interferens. 

• Særligt i byer kan der være mange andre kilder til radiobølger, som kan af 

bryde det originale signal. 

 

Placering af Signolux gateway til smartphones 
Signolux gateway til smartphones bør placeres i nærheden af internet-routeren. I 

forbindelse med opsætningen skal du være opmærksom på følgende: 

- Enheden bør ikke placeres i nærheden af stærke interferens-kilder såsom 

fjernsyn, computerskærme eller mobiltelefoner. 

- Enheden bør ikke placeres på metaloverflader eller -genstande, da den ind 

gående signalstyrke kan svækkes af metallets afskærmende effekt. 
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QR-koder til app stores  
For hurtig adgang til appen, kan du også benytte følgende QR-koder: 

 
          Android        iOS 

 

Bemærkninger om brugen af personlige oplysninger 
For at Signolux-gateway til at fungere er det nødvendigt at sende ID, koden, det 

tidspunkt og den type alarm til serveren. Ingen yderligere data overføres. 

Advarslerne er gemt i 30 dage, hvorefter de automatisk slettes. 

Brugere af Apple-enheder modtager deres advarsler også over Apple 

pushmeddelelser servere til deres enheder. 

 

Vedligeholdelse 
Signolux gateway til smartphones kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver 

beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere 

eller andre organiske opløsningsmidler. 

Sæt ikke enheden op et sted, hvor den bliver udsat for direkte sollys i lange perioder. 

Den skal beskyttes mod høj varme, fugt og voldsomme mekaniske rystelser.  

Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere 

med vand fx vaser eller åben ild som fx stearinlys på eller i nærheden af produktet. 
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Garanti 
Der yder 2 års begrænset garanti på dette produkt. 
 

Garantiperiode 

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende 

i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.  

 

Hvad dækker garantien 

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke 

fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og 

såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlens opståen. 

Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare 

sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt 

produkt. 
 

Hvad dækker garantien ikke 

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld. 

2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret 

mere end 90 dage fra faktureringsdatoen. 

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes). 

4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet 

af forhandleren/installatøren. 

5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet.  

Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller 

udskiftning, som fastsat i denne garanti. 

6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre 

modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og 

returneret produktet til leverandøren. 

 

Vi forbeholder os ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af 

produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte 

eksemplarer. 

Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af 

producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne 

garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser 

i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår 

ovenfor. 
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Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din 

forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over 

denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere 

information. 
 

Hvad gør du, hvis du har brug for service 

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til 

Tonax A/S. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til Tonax A/S eller 

kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid 

velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning. 

    

Miljøinformation 
Elektrisk og elektronisk udstyr  

(EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være 

farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis 

affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes 

korrekt. 

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og 

elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk 

og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret 

husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

Ved udviklingen og fremstillingen af produktet er der anvendt materialer og 

komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og 

elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet 

hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller 

hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale 

myndigheder. 

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for 

miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med viste overkrydsede 

skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen 

med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd 

(cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at 

disse batterier bliver indsamlet. 

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der 

er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i 

overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved 

bortskaffelse af udtjente batterier 
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skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det 

afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra 

husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder. 

 

Tekniske specifikationer 
Strømforsyning:   5 V strømforsyning med mikro-USB-stik 

Driftstemperatur:  0 °C – 40 °C 

Højde:   42 mm 

Bredde:   119 mm 

Dybde:   138 mm 

Vægt:   260 g 

 

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver: 

- 2011/65/EF RoHS-direktivet 

- 2002/96/EF WEEE-direktivet - 1999/5/EF R&TTE-direktivet 

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af CE-mærket på produktet. 

Erklæringer vedr. opfyldelse af CE-krav kan findes på internettet på 

www.humantechnik.com. 

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. 

 


