INTRODUKTION TIL ELRO HOME Dør/vindue Sensor AG40MA11:
ELRO HOME dør/vindue sensor AG40MA11 er lavet til brug med ELRO HOME ALARM SYSTEM
AG4000. Den magnetiske sensor består af to dele; en føler og en magnet. De er lavet til at blive
tilpasset til døre og vinduer med føleren fasgjort på karmen og magneten på døren/vinduet ud for
føleren. Når døren/vinduet åbnes registrerer sensoren så at magneten fjernes fra føleren.

Indsæt batteri i føleren:
Skru skruen i enden af føleren ud for at fjerne det bagerste dæksel, og sæt de 3 medfølgende 1,5V
AAA batterier i batteriholderen. Kontroller føleren ved at fjerne magneten imens du kontrollerer, at der
ikke trykkes på ”tamper” kontakten bag på føleren. LED lyser når føleren registrerer at magnet fjernes.
Tilslut dør/vindue kontakt med AG4000 Home Alarm System:
Før montering af sensoren, må du først tilslutte sensoren til alarmhovedstationen. En sensor kan
tilsluttes til alarmsystemet under fem forskellige sikkerhedstilstande, der varierer i forhold til hvilken
måde de skal alarmere og om den skal være en forsinket. De fem måder er:
-

-

-

Sikkerhedstilstand “0”: Fuldarmeret: Sensoren aktiverer kun systemet når det er
Fuldarmeret. Sensoren vil ikke aktivere systemet, når det er Delarmeret. Hvis sensoren
aktiverer systemet sker med det samme det uden forsinkelse.
Sikkerhedstilstand “1”: Delarmeret og Fuldarmeret: Sensoren aktiverer systemet både
når det er Fuldarmeret og når det er Delarmeret. Hvis sensoren aktiverer systemet sker med
det samme det uden forsinkelse.
Sikkerhedstilstand “2”: Fuldarmeret + Forsinket: Ligesom Sikkerhedstilstand “0”, men
sensoren aktiverer først systemet efter en forudbestemt forsinkelse. Denne tilstand benyttes
normalt til hovedindgangen for at give tid til at ankomme og forlade hjemmet uden at udløse
alarmen.
Sikkerhedstilstand “3”: Delarmeret og Fuldarmeret + Forsinket: Ligesom Sikkerhedstilstand “1”, men sensoren aktiverer først systemet efter en forudbestemt forsinkelse. Denne
tilstand benyttes normalt til hovedindgangen for at give tid til at ankomme og forlade hjemmet
uden at udløse alarmen.
Sikkerhedstilstand “4”: 24Timer indbrud: Sensoren aktiverer altid alarmen med det
samme uanset om systemet er fuldarmeret, delarmeret eller desarmeret. Dette bruges
normalt til at beskytte områder, så som rum med store værdier eller farlige ting, mod
uautoriseret adgang.

Efter man har valgt hvilken sikkerhedstilstand, der passer bedst til sensoren, gøres følgende for at
forbinde sensoren til alarmsystemet:
1. Kontroller at der er batteri i sensoren og den er tændt.
2. Desarmer alarmen ved at taste PIN +
DISARM på hovedstationen.
3. Tast derefter PIN + 15 + (Sikkerhedstilstand nr.) +
PARM for at gøre klar til at forbinde.
DISARM LED-en vil begynde at blinke i 30 sekunder med en bip lyd.
4. Indenfor 30 sekunder skal man, for at forbinde sensoren, trykke på sensorens “tamper” i nogle
sekunder.

5. Når sensoren er blevet forbundet med alarmen, vil
DISARM LED lyse i 1 sekund og man vil
høre en lang bip-lyd. En tastatur LED vil lyse for at vise hvilket zone-nummer sensoren er blevet
tildelt (nummer 1-9 for zone 1-9, nummer 0 for zone 10 og højere).
6. Hvis forbindelsen mislykkes vil man efter 30 sekunder med en bip lyd høre 3 korte bip.
7. Forbindelsesprocessen afsluttes ved at trykke på
DISARM tasten.
Udvælg placering og test:
Bestem hvilke døre/vinduer, der skal beskyttes med magnetsensorer, (normalt hoveddør og bagdøre).
I tillæg kan flere sensorer placeres på vigtige døre eller vinduer, (så som i garagen, ved terrassen
osv.). Før montering er det klogt at teste sensoren, hvor den skal monteres, om den fungerer med
alarmen. For at teste sættes hovestationen i test mode ved at taste PIN + 03 +
PARM. Tryk
derefter på ”tamper”-kontakten på bagsiden af føleren, når du holder føleren, hvor du vil montere den.
Du vil høre en klokke-lyd fra hovedstationen når den modtager ”tamper”-signalet fra magnetsensoren.
Når du er færdig med at teste skal du trykke
DISARM for at forlade test mode.
Montering af sensoren:
Fjern batteridækslet, og monter det med enten dobbeltklæbende tape eller skruer. Påsæt sensoren og
fastgør den med skruen i enden. Ved montering med skruer benyttes batteridækslet til at afmærke
borehuller for skruerne. Next, fit the magnet to the door (or, in the case of double doors, to the most
commonly used door). Ensure that the parallel gap between the magnet and sensor is less than 10mm
and the magnet is aligned with the sensor by using the lines in the middle of both the sensor and the
magnet.
Advarsel:
Forpakningen indeholder små dele, som kan udgøre en fare for små børn! Vær opmærksom på
dette og hold små børn langt væk!

Der er flere oplysninger om ELRO HOME ALARM SYSTEM AG4000 på

www.elro.eu

