
Умна вътрешна сирена

https://indoorsiren.netatmo.com

Ръководството за потребителя е достъпно на повече езици на следния адрес:

Умна вътрешна сирена | Ръководство за употреба

Преди да монтирате умната вътрешна сирена Netatmo, трябва вече да имате монтирана умна домашна камера 
Netatmo. Ако случаят не е такъв, първо монтирайте Камерата и след това монтирайте Сирената. Когато 
монтирате умната вътрешна сирена, първо я конфигурирайте с приложението и след това я поставете на 
стената или тавана. Не поставяйте вътрешната сирена, преди настройката да приключи. Не издърпвайте 
пластмасата от отделението за батерията, докато не бъде поискано в приложението.

Можете да гледате онлайн видео урок за монтаж на следния адрес:

https://indoorsiren.netatmo.com
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Съдържание на опаковката

Smart Indoor Siren

A. 1 умна вътрешна сирена,
4 вече поставени батерии AA
B. 1 монтажна конзола
C. 2 винта, 2 дюбела
D. 1 ръководство за употреба

Необходими инструменти (не са включени):

A. Отвертка
B. Стълба
(изисква се само ако монтирате умната 
вътрешна сирена на висок таван) 
C. Бормашина - Ø5 mm
D. Молив
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Конфигурация на продукта 

Отворете приложението Netatmo Security. Отидете в менюто Настройки и изберете “Install new products” , след 
това изберете Умна вътрешна сирена и следвайте стъпките в приложението.

Извадете монтажната конзола от сирената и я поставете до камерата: 10-20 см.

10-20 cm

< 1 ft.

Когато бъдете попитани в приложението, издърпайте пластмасата от отделението за батерии или извадете 
всичките 4 батерии и ги поставете отново (вижте страница 24).

Завършете настройката в приложението, докато сирената се появи като инсталиран аксесоар на Вашата умна 
домашна камера. След това преминете към монтирането й на стената или тавана.
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Съвети за позициониране

Сирената трябва да бъде монтирана в същата стая като камерата. Между тях не трябва да има препятствия.
Силно се препоръчва да инсталирате сирената на тавана или върху стената, така че потенциалният нарушител 
да не може да я достигне.

Поставяне на монтажната плоча1

Поставете монтажната плоча, че маркировката с логото на Netatmo да е разположена отгоре.
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Поставяне на монтажната плоча - Винтове2

Използвайте молив, за да нарисувате две точки във вертикална линия, разделени на 8,5 см.
Пробийте по една дупка във всяка точка и поставете предвидените дюбели в отворите.
Поставете конзолата в правилното положение и използвайте предоставените винтове, за да я закрепите към 
стената или тавана.

Монтаж на сирената3

Подравнете логото на Netatmo на сирената с маркировката на монтажната плоча.
Натиснете сирената към стената върху конзолата и я завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да я 
закрепите. Сирената вече е правилно монтирана.

8,5 cm
3.4 in



6

изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат 
да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването.

Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани 
в САЩ и други страни. App Store е марка за обслужване на Apple Inc.

Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google Inc.

Предупреждения за безопасност

Това устройство не е предназначено за използване от лица 
(включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени 
способности или липса на опит и знания, освен ако не са получили 
надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, 
отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под 
наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда

български [Bulgarian] - С настоящото Netatmo декларира, че това 
NIS01 е в съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и ROHS 2011/65/
ЕC. Копие от пълния декларацията за съответствие може да бъде 
получена на http://www.netatmo.com/declaration/nis.

Netatmo SAS – 73/77 rue de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt
 
Boulogne-Billancourt, 01/12/2018
CEO
Frédéric POTTER

Смяна на батериите

Завъртете сирената обратно на часовниковата стрелка, за да я свалите от монтажната плоча.
Развийте посочения винт, за да отворите капака на отделението за батерии.
Използвайте 4 AA батерии. Спазвайте полярността, посочена в държача за батериите.

Използване на USB захранващ адаптер (не е включен)

Можете да използвате micro USB захранващ адаптер B (5V, 500mA), така че сирената да бъде постоянно 
захранвана. Оставете батериите вътре, за да ги използвате като резервно захранване. След като бъде 
включенa, поставете сирената обратно на монтажната конзола и оставете кабела да премине през прореза.

5V
500mA

Декларация на FCC

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на 
ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 
15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да 
осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна 
инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва 
радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в 
съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения 
в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма 
да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване 
причинява вредни смущения на радио или телевизионни сигнали, 
което може да се определи чрез изключване и включване 
на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да 
коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: - 
Преориентирайте или преместете приемащия антена. - Увеличете 
разстоянието между оборудването и приемника. - Свържете 
оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която 
е свързан приемникът. - Консултирайте се с търговеца или опитен 
радио / телевизионен техник за помощ.

Ако имате нужда от допълнителна информация относно 
сертифицирането (FCC ID, IC), моля, отстранете монтажната конзола 
и погледнете гърба на продукта.

Декларация за излагане на радиация на FCC

Това оборудване отговаря на границите за излагане на радиация 
на FCC, определени за неконтролирана среда. Този предавател 
трябва да бъде инсталиран и експлоатиран с минимално разстояние 
от 20 сантиметра между радиатора и тялото ви и не трябва да 
бъде разположен съвместно или да работи заедно с друга антена 
или предавател. Това оборудване е в съответствие с част 15 от 
правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: 
(1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) 
Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, 
включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Внимание!
Всички промени или модификации на това устройство, които не са 

Wireless connectivity / Connexion sans-fil / Drahtlose 
Konnektivität / Conexión inalámbrica / Connessione 

senza fili / Draadloze connectiviteit / Trådlös 
anslutning / Trådløs tilkobling / Беспроводная связь /  

无线连接 / 無線連接 / ワイヤレス接続
Bluetooth: 2400-2483.5 MHz @ 100 mW
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NETATMO: ДВУГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 
(ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ МАГАЗИНА, СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ 
ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ)

NETATMO (SAS) гарантира, без допълнителни разходи, 
хардуерните компоненти на продукта („Продукт“) 
срещу дефекти в материала или изработката, когато се 
използва в съответствие с документацията на NETATMO 
(„Документация“), за период от две (2) години след 
датата, на която продуктът е бил първоначално закупен 
(„Гаранционен период“) от NETATMO или оторизиран 
търговец на NETATMO от първоначалния купувач 
(„Клиент“, „Вие“ или „Вашият“), като датите на фактурите 
предоставят доказателство за това.
Частите, подлежащи на износване (батерии и др.), са 
гарантирани за 6 месеца от датата на закупуване на 
Продукта.
Тази гаранция се прилага за всеки потребител, както е 
дефиниран от европейските директиви, а именно «всяко 
физическо лице, което действа за цели, които са извън 
неговата търговия, бизнес, занаят или професия».

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ
Ако NETATMO установи, че Продуктът не отговаря на 
тази търговска гаранция, NETATMO има право, по свое 
усмотрение и след подаване на валиден гаранционен 
иск, (i) да използва търговски разумни усилия за 
замяна на дефектния Продукт с ново или ремонтирано 
оборудване, предлагащо еквиваленти функции на 
Продукта, който ще бъде ремонтиран; (ii) да възстанови 
първоначалната покупна цена на Продукта в замяна на 
дефектния Продукт.
Всеки върнат или ремонтиран Продукт се покрива от 
търговската гаранция за останалата част от срока й. 
Търговската гаранция не може да бъде прехвърлена от 
Клиента на друг последващ собственик на Продукта и 
Гаранционният период не може да бъде удължен в случай 
на такова прехвърляне. 
Търговската гаранция е ограничена до действията, 
изброени в първия параграф на този член и изрично 
изключва всякакво допълнително обезщетение, по 
каквато и да е причина, с изключение на прилагането на 
действащите законови или регулаторни разпоредби.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Прилагането на гаранцията на NETATMO е предмет на 
спазването от страна на Клиента на следните точки: (i) да 
информира NETATMO, като влезе в уебсайта https://www.
netatmo.com по време на Гаранционния период, за всяка 
неизправност на продукта, предоставяйки подробно 
описание на предполагаемата неизправност; (ii) да спазва 
настоящата Политика за връщане, предоставена от 
NETATMO (вж. Общи условия за продажба, статия „Право 
на анулиране и връщане“), (iii) да върне съответния 
продукт за сметка на клиента, за да може NETATMO да 
го поправи или замени и (iv) да представи на NETATMO 
доказателство за покупка на продукта.
.
Ако NETATMO прецени, след като е разгледал върнатия 
Продукт, че Продуктът не отговаря на условията (вж. Член 
„Изключения“ в тази документация), NETATMO вече няма 
да бъде обект на гаранционно задължение. 

NETATMO ще възстанови на клиента разходите за 
връщане на доставката, освен ако продуктът не е обявен 

за неприемлив, като в този случай клиентът заплаща 
разходите за доставка при връщане.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ
NETATMO не подлежи на гаранционни задължения в 
следните случаи („Изключения“) („Неприемлив продукт“): 
(i) Продуктът няма никакви дефекти в материала или 
изработката (ii) Продуктът има дефекти, за които 
NETATMO не носи отговорност (iii) думите „мостра“ 
или „продава се както е“ присъстват на продукта, (iv) 
серийният номер на продукта е нечетлив или липсва, 
или (v) продуктът (а) е претърпял промени, корекции, 
поправки или модификации от страна, различна от 
NETATMO или упълномощен представител на NETATMO; 
(б) е манипулиран, съхраняван, инсталиран, тестван или 
използван без спазване на приложимата документация; 
(в) е бил повреден от злоупотреба, небрежност, липса 
на грижи, злополука или неправилна употреба; (г) е бил 
обект на колебания или прекъсвания в електричеството 
или телекомуникационни мрежи; д) е бил повреден от 
природно бедствие, включително пожар, наводнения, 
торнадо, земетресения, урагани, обилен снеговалеж, 
мълния, бунтове, въстания, военни действия или други 
бедствия. 

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
При спазване на ограниченията, посочени по-горе, 
продуктите се предоставят „такива, каквито са“. Netatmo 
се отказва от всички гаранции и условия, свързани 
с продуктите, били те изрични, подразбиращи се или 
законоустановени, включително предполагаемите 
гаранции за продаваемост, годност за определена цел, 
право на собственост, ненарушаване на правата на трети 
страни, спокойно упражняване на правата и прецизност. 
Netatmo не гарантира, че работата на продукта ще бъде 
без грешки или никога няма да бъде прекъсната или че 
продуктът винаги ще обработва данните правилно.

Онлайн услугите („услуги“) на Netatmo предоставят 
информация („информация за продукта“) за вътрешни и 
външни измервания. Без да се ограничава общия обхват 
на горния отказ от отговорност, цялата информация, 
свързана с продукта, се предоставя за ваше удобство, 
„както е“ и „при наличност“. Netatmo не може да 
твърди или да гарантира, че информацията, свързана с 
продукта, трябва да бъде достъпна, точна или надеждна. 
Използването на информацията, свързана с продукта 
или услугите, се извършва по ваша собствена преценка и 
риск. Вие носите изцяло отговорност (и Netatmo не поема 
никаква отговорност) за всяка загуба, задължение или 
вреда, произтичащи от използването на информацията, 
свързана с продукта или услугите.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Някои държави не позволяват изключването на 
подразбиращи се гаранции или изключването или 
ограничаването на случайни или последващи щети. 
Следователно, горепосочените ограничения или 
изключения може да не се отнасят за вас. Тази гаранция 
Ви дава конкретни права, които могат да варират в 
различните държави. Отказите от права, изключенията 
и ограниченията на отговорността по тази ограничена 
гаранция не се прилагат, когато това е забранено от 
приложимото законодателство.
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