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MOBEYE i110 and Argos
Mobeye all-in-one GSM alarm system

Interesse om een Mobeye alarm aan te schaffen?
Lees wat anderen vroegen om hun besluit te nemen...
1. Waar kan ik de Mobeye kopen?
Het Mobeye alarm is verkrijgbaar op meerdere verkooppunten, waaronder bij uw vakhandel en bij
betrouwbare internetwinkel. Voor adressen bij u in de buurt kunt u ons raadplegen via het contactformulier.
2. Hoe betrouwbaar is het Mobeye alarm??
De componenten van het Mobeye alarm zijn getest tegen de hoogste betrouwbaarheidsnormen. De
Mobeye zal onder normale omstandigheden geen valse alarmmeldingen geven. Daarnaast is het mogelijk
om test berichten uit te laten sturen, om zeker te weten dat de Mobeye goed functioneert.
3. Wat voor alarmmelding maakt het Mobeye alarm?
De Mobeye alarmsystemen hebben de optie voor een stil of luid alarm; bij een stil alarm is er op de plek
zelf geen enkel teken van alarmering. De Mobeye belt naar de ingestelde telefoonnummers en stuurt een
SMS bericht.
4. Hoe weet ik zeker dat de Mobeye werkt?
Het is mogelijk zelf een frequentie in te stellen waarmee u testberichten van de Mobeye ontvangt op uw
mobiele telefoon. Hiermee kunt u zich ervan vergewissen dat de Mobeye naar behoren functioneert.
5. Wat als ik mijn gebruikerscode ben vergeten?
De wijze van het resetten van de user code is alleen bekend bij Mobeye, dit voor uw veiligheid. Het verdient
de aanbeveling om voorzichtig om te gaan met deze code. Mocht deze gereset moeten worden, dan kunt u
zich wenden tot de Mobeye organisatie.
6. Kan ik de Mobeye ergens bevestigen?
De Mobeye heeft bevestigingsgaten in de achterkant van de behuizing. Hierdoor is het eenvoudig om de
Mobeye op te hangen aan een vast object of muur.
Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? U kunt uw vraag aan ons kenbaar maken via het
contact formulier.
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