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Oprettelse

For at benytte zeaeye skal du være medlem.

Det er gratis at oprette sig som medlem og kan 
gøres på zeaeye.com under “Bliv medlem”.
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Kom i gang

Når du har modtaget dit nye ZEAEYE system, kan du 
aktivere det ved at følge vejledningen på indersiden 
af kassen, eller ved at gå til zeaeye.com/start.

Hvis du ikke er logget ind, vil du her blive bedt om at 
gøre det. Du har også mulighed for at oprette en 
konto hvis du ikke allerede har gjort dette – Det er 
ganske gratis.

Når du er logget ind vil du kunne se en rød knap med 
teksten “Begynd”. Du er nu klar til at aktivere 
Controlleren.

2

Aktivering af Controller

Under aktiveringen vil du blive bedt om at indtaste 
de sidste 3 cifre af Controllerens SNR nummer, 
som findes bag på Controlleren.
 
  0 0 1 – 0 0 0 . 1 1 1

Bemærk at du kun behøver at indtaste tallene, da 
systemet selv udfylder resten. Systemet søger nu 
efter din Controller og forbinder den med din profil. 

Aktiveringen er successful når du hører 
“Activation complete” og systemet slukker 
derefter automatisk ned. 

Din enhed er nu tilgængelig på din 
zeaeye Portal under siden “Devices”.
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Opret din båd

På Portalen under Dashboard bliver du bedt om at 
tilføje dit fartøj, ved at vælge “Add your first vessel”.

Her skal du nu indtaste fartøjets informationer. 
Disse informationer er vigtige da det hjælper 
rednings-myndighederne med at finde dig og dit 
fartøj i en redningssituation. 
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Forbind din enhed til båden

Når du har oprettet dit fartøj, skal det forbindes til din 
enhed. Dette gøres ved at vælge ”Add device”.

Her bliver du bedt om at vælge det device du vil 
have forbundet til dit fartøj. Klik på det ønskede 
device og derefter “Select”.

Du har nu forbundet din enhed til dit fartøj og du er 
nu klar til at montere enheden. 

Gå til næste side for at påbegynde moteringen.
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Support

Har du spørgsmål til dit ZEAEYE setup?
Kontakt os Mandag til Fredag, 09.00 – 16.00

- Chat med os på zeaeye.com.
- Send os en mail på support@zeaeye.com
- Ring til os på +45 71 96 90 86
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Montering og brug

Montering

Det anbefales at skrue Controlleren helt på holderen 
så de to pile peger mod hinanden. Du kan fornemme 
et lille ”klik” når den sidder rigtigt. 

Herefter renses monteringsområdet af med den 
vedlagte 3M klud, placeret under Controlleren i 
pakken. 

Når området er rent tages de røde mærkater af og 
herefter klistrer du Controlleren på det ønskede 
område med et fast tryk. Hold trykket i cirka 10 
sekunder. 

Bemærk at temperaturen skal være over 10°C og at 
der går minimum 24 timer før den maksimale styrke 
er opnået. Indtil da må enheden ikke udsættes for 
regn og belastning. 
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Brug

Tryk på tænd knappen øverst i højre side på 
Controlleren hvorefter LED én vil lyse grønt. 
Lidt efter vil en besked lyde og dit nye tracking og 
sikkerhedssystem er nu klar til brug. 

Systemet holder øje med om dit fartøj er i 
bevægelse og vil automatisk påbegynde tracking 
inden for 5 minutter. 

Ved turstart vil beskeden “Trip started” lyde.
Systemet tracker nu din tur.

Når fartøjet er stillestående i en havn, på en strand 
eller på land, vil der efter 5-10 minutter lyde 
beskeden “Trip ended”. Dit system er nu i dvale og 
er automatisk klar til næste tur.
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S.O.S – Livsfarlige nødssiturationer

Ved livsfarlige nødsituationer holdes S.O.S knappen 
nede i 3 sekunder. 

Herefter lyder der en høj alarm efterfulgt af 
beskeden ”Push SOS butten 3 times to deactivate 
alarm”. Denne besked inkl. alarmtone afspilles 2 
gange og tager i alt cirka 60 sekunder. 

Deaktiveres alarmen ikke skabes der øjeblikkelig 
forbindelse til Joint Rescue Coordination Center (det 
gamle Søværnets Operative Kommando) hvor en 
operatør vil besvare dit kald. Dine oplysninger er 
sendt til JRCC inkl. din nuværende position og 
fartøjets kendetegn. I denne situation er det vigtigt 
at tale så højt og tydeligt som muligt. 

Redningsmyndighederne (JRCC) igangsætter nu 
din redningsaktion.

Side 2 ud af 3

OBS: Inden holderen monteres på fartøjet kan det være 
svært at aflåse Controlleren fra holderen.
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Vedligeholdelse

Opladning

I midten af Controlleren sidder en solcelle der 
hjælper med at holde systemet opladet. Hvis din 
Controller alligevel får brug for strøm, kan du oplade 
den på den medfølgende trådløse oplader.

Laderen sættes i stikkontakten og din Controller 
afmonteres fra fartøjet og placeres på laderen. 
Den trådløse lader skifter nu lys fra grøn til blå. 

Du kan se hvor meget strøm enheden har på 
Portalen eller via LED’en i enheden. Se ZeaEye 
Controller Guide for mere information om de 
forskellige LED stadier. 
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