MONTAGE
Verwijder het montageklepje en monteer deze met de dubbelzijdige tape of schroeven. U monteert de detector
(a) op de deurpost in het geval van enkele deuren, en op de minst gebruikte deur in het geval van dubbele
deuren. De magneet (b) monteert u op de (meest gebruikte) deur. Als u voor montage gebruik maakt van
schroeven kunt u het achterklepje gebruiken als mal voor het markeren van de boorgaten. Zorg ervoor dat de
afstand (g) tussen de magneet en het deur- /raamcontact niet meer dan 10mm bedraagt. Zorg er tevens voor
dat de magneet en contact parallel met elkaar gemonteerd zijn door de middellijnen het contact en de magneet
gelijk te laten lopen met elkaar.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

(a)

Dit pakket kan kleine onderdelen en of materiaal
beva en die een gevaar voor kleine kinderen
kunnen vormen! Houd deze set buiten het bereik
van kleine kinderen!

GEBRUIKSAANWIJZING NL
AG40MA11

SPECIFICATIES
(b)
32mm

(g)

(d)

55mm

Ba erijen: 1,5V / AAA x 3
Frequen e: 868 MHz
Zendbereik: Min.100m in open lucht
Afme ngen detector: 120 x 28 x 20 mm
Afme ngen magneet: 45 x 9 x 15 mm

(c)
Meer informa e over uw ELRO AG4000 Home Alarm System kunt u vinden op www.elro.eu

Symbolen:
Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de ba erijen gescheiden van
huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je
het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen.
Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding
(b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekoms g gebruik en onderhoud.
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(a)

(b)

V2

Home is not a place, it’s a feeling

-

INTRODUCTIE
Het deur-/raamcontact AG40MA11 is ontwikkeld voor gebruik op ramen en deuren in combina e met het
Home Alarm System AG400011. Het contact bestaat uit 2 delen; een detector (a) en een magneet (b). Het
systeem kan signaleren wanneer een deur of raam geopend wordt.

(a)
Sabotage
schakelaar

ON

(b)

-

(e)
1 2

(e)

Alterna eve
montage

Beveiligingstype “2”: Volledig aan + vertraging: Gelijk aan beveiligingstype “0”, behalve dat het alarm pas
afgaat na een vertraging. Dit gebruikt u hoofdzakelijk voor de ingang van uw woning zodat u of een andere
bezoeker jd hee om het alarm uit te schakelen, zodat het per ongeluk afgaan van het alarm voorkomen
wordt.
Beveiligingstype “3”: Gedeeltelijk aan en volledig aan + vertraging: Gelijk aan beveiligingstype “1”, behalve
dat het alarm pas afgaat na een vertraging. Dit gebruikt u hoofdzakelijk voor de ingang van uw woning zodat
u of een andere bezoeker jd hee om het alarm uit te schakelen, zodat het per ongeluk afgaan van het
alarm voorkomen wordt.
Beveiligingstype “4”: 24-uurs indringer: Ongeacht of het alarm is ingeschakeld zal het deur-/raamcontact
onmiddellijk een alarm af laten gaan wanneer er iets gedetecteerd wordt. Deze func e gebruikt u om
ruimtes te beveiligen die niet betreden mogen worden, zoals bijvoorbeeld elektra ruimtes.

(f)

AAA - 1,5V

AAA - 1,5V

32mm

(d)

55mm

(c)

BATTERIJEN PLAATSEN
Schroef het schroe e (c) aan de onderzijde van de detector los om het montageklepje (d) te verwijderen. Plaats
vervolgens de 3 meegeleverde 1,5V AAA-ba erijen. Zorg ervoor dat u de sabotageschakelaar (e) op de
onderzijde van de detector niet indrukt. Verwijder of breng vervolgens de magneet naar de detector, de led (f)
van de detector licht op.

DEUR-/RAAMCONTACT KOPPELEN AAN HET ALARMSYSTEEM AG400011
Voordat u de detector en magneet monteert moet u eerst de detector koppelen aan het alarmpaneel. Dit gaat
op dezelfde manier als andere sensors toevoegen aan het alarmsysteem. Wanneer u een sensor koppelt kunt u
deze toevoegen onder een van de vijf verschillende beveiligingstypes die bepalen in welke stand de sensor
alarm slaat en of er al dan niet een vertraging in zit. Deze beveiligingstypes zijn:
- Beveiligingstype “0”: Volledig aan: Het deur-/raamcontact zal alleen geac veerd worden wanneer
het alarm volledig ingeschakeld is. Het deur-/raamcontact zal in de gedeeltelijk aan modus niet
geac veerd worden. Wanneer het deur-/raamcontact iets detecteert dan zal het alarm onmiddellijk
afgaan zonder vertraging.
- Beveiligingstype “1”: Gedeeltelijk en volledig aan: Het deur-/raamcontact zal geac veerd worden zowel
wanneer het alarm volledig als wanneer het alarm gedeeltelijk aan geschakeld is. Wanneer het
deur-/raamcontact verbroken, dan zal het alarm onmiddellijk afgaan zonder vertraging.
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Wanneer u hee gekozen welk beveiligingstype het best aansluit bij de loca e (deur of raam) dan koppelt u het
deur-/raamcontact via de volgende stappen aan het systeem:
1. Zorg ervoor dat de ba erijen geplaatst zijn.
2. Op het alarmpaneel voert u uw pincode +
in om het alarm uit te schakelen.
3. Vervolgens voert u uw pincode + 15 + (beveiligingstype) +
in om het koppelproces te starten.
De
led knippert gedurende 30 seconden en u hoort een pieptoon.
4. Druk binnen 30 seconden een paar seconden op de sabotageschakelaar (e) achterop de detector en laat
deze vervolgens los.
5. Als de sensor succesvol gekoppeld is aan het alarmsysteem dan zal de
led gedurende 1 seconde oplichten
en hoort u een lange pieptoon. Een nummer zal op het alarmpaneel oplichten om aan te geven aan welke
beveiligingszone de sensor is toegevoegd. (Nummers 1-9 voor zones 1-9, 0 voor zone 10 of hoger, wij
adviseren om de loca e en het zonenummer te noteren.
6. Als het koppelen mislukt dan zal het koppelproces na der g seconden vanzelf eindigen en hoort u drie korte
pieptonen.
7. Als u het koppelproces wilt verlaten dan drukt u op de
toets.

TESTEN:
Kies welke deuren/ramen u wilt beveiligen met deur-/raamcontacten, dit zijn gewoonlijk de voor- en
achterdeuren. U kunt tevens extra sensoren gebruiken om bijvoorbeeld overige kwetsbare deuren of ramen
(zoals de garage- of pa odeuren) te beveiligen. Wanneer u een loca e kiest om de sensor te beves gen is het
verstandig om eerst te testen of de sensor zich daar binnen het bereik van het alarmpaneel bevindt. Dit doet u
door allereerst het alarmpaneel in de testmodus te ze en door uw pincode + 03 +
in te voeren. Houd
vervolgens de sabotageschakelaar achterop de sensor een paar seconden ingedrukt en laat hem vervolgens los
of verwijder de magneet van het contact. U hoort een belgeluid (ding-dong) van het alarmpaneel. Wanneer u
klaar bent met testen drukt u op de
toets om de testmodus te verlaten.
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