INTRODUCTIE ELRO Thuis Alarm Binnensirene AG40SR11A:
De ELRO Thuis AG40SR11A Binnensirene is ontworpen voor gebruik in combinatie met het ELRO
Thuis Alarmsysteem AG4000, en heeft zowel de functie van een sirene als een flitslicht. Het volume
van de sirene kan ingesteld worden op 90dB als op 100dB.
1=Led Indicator
2=Rood Flitslicht
3=Geluidsterkte Jumper
4=Anti-sabotage Jumper
5=Anti-sabotage Schakelaar
6=Koppelschakelaar
7=Adapteraansluiting
Installatie van de Binnensirene:
Verwijder de achterplaat van de sirene door de schroef aan de onderkant los te schroeven. Plaats de
vier 1.5V alkaline LR14 batterijen op de manier die aangegeven staat in het batterijcompartiment. Het
is tevens mogelijk om de sirene aan te sluiten op de netstroom met een optionele 600mA @ 6V DC
netstroomadapter die los verkrijgbaar is. Als het rode flitslicht knippert met een interval van 8-25
seconden, dan zijn de batterijen toe aan vervanging. Vervang deze dan ook zo spoedig mogelijk.
Voor het monteren van de sirene kunt u de achterplaat gebruiken om boorgaten op de muur te
markeren, u kunt vervolgens deze achterplaat aan de muur bevestigen door middel van de
meegeleverde pluggen en schroeven.
De binnensirene koppelen aan het AG4000 Alarmsysteem:
Standaard zijn draadloze sirenes uitgeschakeld op het alarmpaneel. Om de sirene succesvol te
koppelen aan het alarmsysteem moet deze functie eerst ingeschakeld worden.
Dit doet u op de volgende manier:
Druk op uw pincode + 04 + ALARM DEELS AAN
Hierna zal u nummers op het alarmpaneel zien oplichten. Als het nummer 0 oplicht, dan is het
paneel klaar om gekoppeld te worden aan de sirene.
BELANGRIJK
Als het cijfer 0 niet oplicht, druk dan op 0 +
schakelen en op te slaan.

ALARM DEELS AAN om de koppelfunctie in te

Neem nu de volgende stappen om de sirene te koppelen aan het alarmpaneel:
1. Schakel het alarm uit door middel van uw pincode + ALARM UIT
2. In de sirene drukt u vervolgens minimaal drie seconden lang de koppelknop in. De koppel-led zal
nu beginnen te knipperen.
3. Voer vervolgens binnen 30 seconden uw pincode in op het alarmpaneel en druk op de
ALARM UIT knop
4. In onderstaande tabel ziet u hoe aangegeven wordt of het koppelen geslaagd is.
Koppelen gelukt?

Indicator op sirene

Status

Led

Koppel-led knippert 1x

Geluid

Piep 1x

Led

Koppel-led knippert 3x

Geluid

Piep 3x

Gelukt

Mislukt

Het geluidsniveau van de sirene wijzigen en de anti-sabotage schakelaar uitschakelen
Het is mogelijk om het geluidsniveau van de sirene te wijzigen en om de anti-sabotage schakelaar uit
te schakelen door gebruik te maken van de jumpers onder de achterplaat. Om het geluidsniveau van
100dB naar 90dB te wijzigen verwijdert u het kapje van de bovenste jumper. Om de antisabotageschakelaar uit te schakelen verwijdert u het kapje op de onderste jumper. U kunt zien wat
boven en onder is door te kijken naar de pijl op de binnenkant van de achterklep. Als u de kapjes
terugplaatst op de jumpers maakt u de wijzigingen ongedaan.
BELANGRIJKE WAARSCHUWING:
Dit pakket kan kleine onderdelen en/of materiaal bevatten dat een gevaar voor kleine kinderen
kan vormen! Houd dit dan ook buiten bereik van kleine kinderen!

Voor meer informatie over uw ELRO THUIS ALARM SYSTEEM AG4000 bezoekt u

www.elro.eu
SPECIFICATIE
Adapter (optioneel)
Batterij Type
Batterij levensduur

600 mA@6V DC
1.5V LR14 x 4 pieces
Ca. 1 jaar

