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Productoverzicht Mylink

MPU (Mylink Processing Unit)
Dit is de centrale van uw
systeem, deels met WiFi
signalen en deels met
RadioFrequenties (RF)
werkend en signalerend
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Uw centrale samenstellen en aansluiten
op uw ADSL router
Inhoudsopgave:





MPU(Mylink Processing Unit)
Ethernetkabel
Voedingsadapter
16G Flashdrive

Functies:
 Slimme instelwizard.
 Creëer een systeem voor alle simme Mylink apparaten.
 Voor draadloze toegang en de regelfunctie van het Mylink
Connected-systeem.
 Met MPU(Mylink Processing Unit) kunt u het systeem herstellen.
 Sensordate en regelsignaal overzenden.
 Werkt met Mylink-cloudserver.
 Werkt met IEEE 802.11 b/g/n normen.
 Werkt bedraad of draadloos.
 Beveiligd met WPA2-PSK codering.
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MPU (Mylink Processing Unit) installeren:

 (A) Sluit de flashdrive aan op de MPU(Mylink Processing Unit).
 (B) Sluit de meegeleverde Ethernetkabel aan op de MPU(Mylink
Processing Unit)en op uw router.
 (C) Sluit de voedingsadapter aan op de MPU(Mylink Processing
Unit) en op een stopcontact.
 (D) Controleer in uw router of
de DHCP aanstaat* (zie
afbeelding).
Bij de meeste routers staat dit
al aan.

* u kunt uw router benaderen
in een browser via het bij de
provider bekende ip-adres.
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IP-camera instellen en inschakelen
Inhoud:






Camera
Beugel
Voedingsadapter
Dubbelzijdig tape
Schroeven en pluggen

Functies:











Slimme instelwizard.
Video’s van hoge kwaliteit.
Ingebouwde antenne en microfoon.
Werkt met Mylink-cloudserver.
Dag-/nacht kijker.
Neemt automatisch op als er een gebeurtenis plaats vindt.
Bewaking op afstand via smartphone of tablet met de app.
Werkt met IEEE 802.11 b/g/n normen.
Werkt bedraad of draadloos.
Beveiliging: WPA2-PSK codering.
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Installeren:

Instellen:
 Plaats de camera binnen 1,5 meter van de MPU(Mylink Processing
Unit) om de verbinding te kunnen maken.
 Sluit de voedingsadapter aan op de camera.
 Steek vervolgens de stekker van de camera in het stopcontact (de
bovenste LED zal nu onafgebroken oranje gaan branden).
 Open nu de “Home8” applicatie, maak vervolgens een
schuifbeweging met uw vinger van de linker rand af naar het
midden toe.
 Selecteer vervolgens “Apparaat beheer”, en tik op de
“+”(toevoegen), en kiest u voor “IP camera”.
 Scan nu de QR-Code die zich achterop de IP camera bevindt.
Let op!: Als de scan niet goed is gelukt zal er worden gevraagd om
het serienummer(S/N) van de IP camera in te voeren, deze staat
vermeld naast de QR-Code.
 Als het koppelen is geslaagd kunt u de IP camera een gewenste
weergavenaam geven.
 Als u klaar bent met toeveoegen zal de onderste LED groen gaan
branden en uiteindelijk gaan knipperen als er een Wifi-verbinding
is gemaakt.
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 Zodra de camera verbinding heeft gemaakt en functioneert, kan
deze op de gewenste locatie worden geplaatst.

Monteren:
 Monteer met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen,
de steun van de camera vast op de plek waar u de camera wilt
hebben.
 Schroef de camera vast op de steun, gebruik vervolgens de
steunmoer om de camera vast te zetten.
 Controleer of de camera stevig vast zit aan de muur en draai de
camera in de gewenste stand.

Sensoren en sirene
Sensoren voor ramen en deuren
Inhoud:
 Sensoren (1 grote sensor en 1 kleine
sensor).
 Batterijen
 Dubbelzijdige tape
 Schroeven en pluggen

Functies:







Slimme instelwizard.
Draadloze beveiligingstechnologie.
Werkt met Mylink-cloudserver.
Gebruik voor op ramen en deuren.
Direct alarmmeldingen verzenden bij inbraak.
Makkelijk te installeren, geen kabels nodig.
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Automatisch toevoegen aan elk Mylink-beveiligingssysteem.
Inclusief batterij.
Sabotagemelder.
Waarschuwing als batterij bijna leeg is.

Installeren:

 Open nu de “Home8” applicatie, maak vervolgens een
schuifbeweging met uw vinger van de linker rand af naar het
midden toe.
 Selecteer vervolgens “Apparaat beheer”, en tik op de
“+”(toevoegen), en kiest u voor “Sensor”.
 Scan nu de QR-Code die zich achterop de Sensor bevindt.
Let op!: Als de scan niet goed is gelukt zal er worden gevraagd om
het serienummer(S/N) van de Sensor in te voeren, deze staat
vermeld naast de QR-Code.
 Als het koppelen is geslaagd kunt u de Sensor een gewenste
weergavenaam geven.
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 Elke raam/deur sensor bestaat uit twee onderdelen. Druk
voorzichtig het kleine uitsteeksel op de achterplaat van de grote
unit naar buiten toe, en schuif de achterplaat naar boven. Haal de
achterplaat eruit, en plaats de meegeleverde batterij.
 Plak het dubbelzijdige tape op de achterkant van beide units.
 Voor het plaatsen van de raam/deur sensor, is het advies om deze
verticaal/rechtopstaand te plaatsen aan de kant waar deur/raam
open gaat.
Plaatsen op de deur:
Nadat u de locatie op de deur heeft bepaald, bij voorkeur in de
bovenhoek van de deur (zie afbeelding).
Vervolgens plaatst u de grote unit op het kozijn en de kleine unit op
de deur zelf.
Om te controleren of de sensor goed functioneert opent u de deur
om de units te scheiden, als dan de LED gaat knipperen op de sensor
dan werkt deze correct.
Plaatsen op het raam:
Nadat u de locatie op het raam heeft bepaald, bij voorkeur in de
bovenhoek van het raam (zie afbeelding).
Vervolgens plaatst u de grote unit op het kozijn en de kleine unit op
het raam zelf.
Om te controleren of de sensor goed functioneert opent u het raam
om de units te scheiden, als dan de LED gaat knipperen op de sensor
dan werkt deze correct.
Let op!: Voor de juiste werking van de sensor, is het noodzakelijk
dat de kleine unit recht tegenover de bovenhelft van de grote unit is
geplaatst. En de ruimte tussen beide units niet groter is dan de
breedte van een potlood.
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Bewegingsmelder:
Inhoud:





Bewegingsmelder
Batterij
Dubbelzijdige tape
Schroeven en pluggen

Functies:










Slimme instelwizard.
Draadloze beveiligingstechnologie.
Werkt met Mylink-cloudserver.
Detecteert beweging tot 120 graden, 3-12 meter.
Passief infrarood, immuun voor huisdieren.
Inclusief batterij.
Sabotagemelder.
Waarschuwing als batterij bijna leeg is.
Twee modussen: Initiële testmodus en Energiebespaarmodus.

Installeren:
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1.

Batterij plaatsen

Til het bovenuitsteeksel omhoog om de kap los te maken en te
verwijderen. Plaats vervolgens de meegeleverde batterij, en plaats de
kap weer op de melder. Open nu de “Home8” applicatie, maak
vervolgens een schuifbeweging met uw vinger van de linker rand af
naar het midden toe. Selecteer vervolgens “Apparaat beheer”, en tik
op de “+”(toevoegen), en kiest u voor “Sensor”. Scan nu de QR-Code
die zich achterop de Sensor bevindt. Let op!: Als de scan niet goed is
gelukt zal er worden gevraagd om het serienummer(S/N) van de
Sensor in te voeren, deze staat vermeld naast de QR-Code. Als het
koppelen is geslaagd kunt u de Sensor een gewenste weergavenaam
geven.
2.

Bewegingsmelder plaatsen

Plaats de bewegingsmelder zo dat de ruimte die u bewaakt wil
hebben volledig wordt gedekt. De bewegingsmelder bewaakt elke
beweging in een straal van 10 meter, en mag niet hoger dan 2 meter
boven de grond worden geplaatst. Het wordt aanbevolen om de
bewegingsmelder in een hoek van de ruimte op te hangen, zodat de
dekking optimaal is. Om de bewegingsmelder te bevestigen kunt u
het grotere of de twee kleinere stukken dubbelzijdige tape
gebruiken. Zorg ervoor dat de bewegingsmelder wordt geplaatst in
een hoek waar de minste objecten staan voor de beste dekking. De
bewegingsmelder is het meest effectief in een ruimte of gang waar
een inbreker doorheen zou moeten lopen.
3.

Afkoelperiode van 3 minuten

Er is een afkoelperiode van 3 minuten in de bewegingsmelder
geprogrammeerd. Hierdoor wordt er minder vaak een vals alarm
gegeven, en kan de batterij langer mee. Na het registreren van de
laatste gebeurtenis, kan de volgende detectie van beweging pas
plaatsvinden als de afkoelperiode van 3 minuten is verlopen. Als er
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nog een beweging wordt gedetecteerd tijdens de afkoelperiode, zal
het aftellen opnieuw beginnen.
4.

Initiële testmodus en energiebespaarmodus

De bewegingsmelder heeft 2 modussen: de initiële testmodus en de
energiebespaarmodus. De initiële testmodus vindt plaats tijdens het
eerste uur nadat er een batterij in het apparaat is geplaatst, net als
tijdens de eerste installatie van het systeem. De LED zal gaan
knipperen als er binnen dit uur een beweging wordt gedetecteerd
door de bewegingsmelder. Hiermee wordt aangegeven dat de sensor
functioneert. Het knipperen van de LED betekent niet altijd dat er
een gebeurtenis is gedetecteerd vanwege de afkoelperiode van 3
minuten geprogrammeerd in de sensor. De energiebespaarmodus
start een uur na het plaatsen van de batterij. De LED zal alleen gaan
knipperen als de bewegingsmelder een beweging detecteert welke
niet plaats vindt tijdens de afkoelperiode van 3 minuten.

Let op!:Richt de bewegingsmelder niet op een trappengat of raam,
dit om nodeloze alarmen te voorkomen.
Monteer de bewegingsmelder niet vlakbij meubelstukken of
voorwerpen die groter dan 1,20 meter zijn, waar een huisdier
makkelijk op kan klimmen.
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Sirene
Inhoud:
 Draadloze sirene met voedingsadapter
 Dubbelzijdig tape
 Schroeven en pluggen
Functies:





Slimme instelwizard.
Draadloze beveiligingstechnologie.
Werkt met Mylink-cloudserver.
Het alarm gaat 60 seconden af als Sirene aan wordt ontvangen;
stopt onmiddellijk bij het ontvangen van Sirene uit.
 Reeds geïnstalleerde back-up batterij.

Installeren:

Instellen:
 Plaats de sirene binnen 1,5 meter van de MPU om de verbinding
te kunnen maken.
 Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.
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 Open nu de “Home8” applicatie, maak vervolgens een
schuifbeweging met uw vinger van de linker rand af naar het
midden toe.
 Selecteer vervolgens “Apparaat beheer”, en tik op de
“+”(toevoegen), en kiest u voor “Sensor”.
 Scan nu de QR-Code die zich achterop de Sensor bevindt.
Let op!: Als de scan niet goed is gelukt zal er worden gevraagd om
het serienummer(S/N) van de Sensor in te voeren, deze staat
vermeld naast de QR-Code.
 Als het koppelen is geslaagd kunt u de Sensor een gewenste
weergavenaam geven.
 Zodra de verbinding is gemaakt en functioneert, kan de sirene op
de gewenste locatie worden geplaatst.
 De sirene wordt geleverd met reeds geïnstalleerde back-up
batterijen. Haal de plastic strook eruit zodat de batterij contact
kan maken en u gebruik kunt maken van de back-up batterij.
Monteren:
Gebruik de meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven om de
sirene op de gewenste locatie te bevestigen. Sluit vervolgens de
sirene op een stopcontact aan.
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Specificaties
MPU
MPU 2120
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Sabotagedetectie: Draadloos alarm bij sabotage
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Sabotagedetectie: Draadloos alarm bij sabotage
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