
Status lys
LED lyset på Controlleren indikerer dens tilstand.

Kontakt os
Hvis du har brug for hjælp til aktivering, montering eller 
brug, kan du med fordel besøge zeaeye.dk, hvor du 
finder vores Hjælpecenter. Du er også altid meget 
velkommen til at kontakte os.

+45 71 96 90 86 support@zeaeye.com
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Funktioner
Controlleren starter og slutter dine ture på vandet helt 
automatisk, og har følgende funktioner:

MADE IN       DENMARK
S.O.S kald
Direkte kald til rednings-
tjenesten. Hold inde i 3 sek.
Afbryd: Tryk 3 gange

Bluetooth parring
Forbinder Controlleren 
med andet Zeaeye 
kompatibelt udstyr. 

Solcelle
Oplader når den

er placeret i solen.

Assistance kald
Kald redningstjenesten 
op, ved brug for hjælp. 
hvor du ikke er i nød.
Afbryd: Tryk 3 gange

Power knap
Et tryk for at tænde og 
starte en tur manuelt 
(sker ellers automatisk)
Afslut: Tryk 3 gange
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Controller

Kom i gang med dit nye 
Zeaeye system
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Aktivering
Før du tager Controlleren i brug, er det nødvendigt 
at du aktiverer den i Zeaeye Portalen.

Gå til Zeaeye Portalen
       Hent Zeaeye appen til din mobil  →
       eller besøg portal.zeaeye.com

1

Opret profil
Indtast dit mobilnummer og du vil modtage en 
SMS med en bekræftelseskode.

2

Tilføj fartøj
Controlleren skal forbindes til et fartøj i Portalen. 
Følg instruktionerne for at oprette dit fartøj.

3

Forbind Controlleren
Herefter skal Controlleren forbindes til dit fartøj. 
Benyt Controller ID’et bag på Controlleren her.

4

Aktiver dit abonnement
Controlleren kræver et aktivt abonnement. 
Brug værdikoden du modtog ved køb.

5

Besøg zeaeye.dk for mere information

Holder til Controller
Montér Controlleren uden brug af 
skruer med den selvklæbende 
holder. Se Montering i dette hæfte.

3M Overflade klud
Bruges til at tørre overfladen af 
inden påmontering af holderen.
Se Montering i dette hæfte.

Kassens indhold

Controller
Intelligent tracker med indbygget 
solcelle og direkte forbindelse til 
redningstjenesten.

Trådløs oplader med adapter
Til opladning af din Controller. 
Sæt Controlleren på laderen uden 
holder og med knapperne opad.

Besøg zeaeye.dk for mere information

Montering

Vær opmærksom
Det kan være meget svært at dreje Controlleren og 
holderen fra hinanden når de er klikket sammen.

Rens monteringsområdet
Brug den medfølgende 3M klud til at rengøre 
området hvor Controlleren skal sidde.
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Drej Controlleren på holderen
Sørg for at de to pile sidder over hinanden. 
Du burde kunne fornemme et lille "klik".

1

Vælg monteringssted
Sørg for at alle nemt kan se, høre og nå den. 
Placér den med fordel hvor den får mest sol.

2

Påsæt holderen (med Controlleren på)
Sørg for at temperaturen er over +10°C.
Tag de røde mærkater af og sæt holderen på 
med et fast tryk (ca. 10 sekunder). Lad den 
sidde uden regn eller belastning i 24-timer.
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