INTRODUKTION til ELRO Home Alarm Indendørs Sirene AG40SR11A:
ELRO AG40SR11A Home Indendørs Sirene er lavet til brug med Home Alarm System AG4000, og
den har både indbygget sirene og blink. Der kan vælges mellem to lydstyrker på hhv. 90dB eller
100dB. Når enheden modtager et radiosignal vil den enten aktivere eller deaktivere sirenen og
blinklyset.
1=LED Indikator
2=Rødt Blinklys
3=Lydstyrke jumper
4=Tamper jumper
5=Tamper afbryder
6=Indlæringskontakt
7=DC Jack
Installation af Home Alarm Indendørs Sirene:
Fjern først bagpladen på enheden ved at skrue skruen i bunden ud. Placer derefter de fire
medfølgende 1,5V alkaline LR14 batterier som det er vist i batteriholderen. Om nødvendigt kan man
købe og tilslutte en 600mA @ 6V DC strømforsyning. Når batteriniveauet er lavt, vil man se et
blinkende rødt lys med 8-25 sekunders intervaller. Når man ser det bør man udskifte batterierne så
hurtigt som muligt. Brug bagpladen til at markere de tre huller i væggen hvor sirenen skal monteres.
Efter hullerne er boret i væggen fastgøres bagpladen med de medfølgende plugs og skruer.
Forbind Home Alarm Indendørs Sirenen til AG4000 Alarm System
For at tilslutte sirenen må sirener først aktiveres i hovedstationen. Som ny er sirener inaktiveret i
hovedstationen. Sirener aktiveres i hovedstationen på følgende måde: Tryk PIN + 04 + PARM
Derefter vil man se tal på hovedstationen lyse op. Når tallet 0 lyser er hovedstationen klar til at blive
parret med sirener.
VIGTIGT: Hvis tallet 0 ikke lyser op trykkes 0 +

PARM for at aktivere og gemme parringen.

For at tilslutte sirenen med alarmen gøres følgende:
1. Desarmer hovedstationen ved at trykke PIN +
DISARM
2. I sirenen holdes indlæringskontakten i mindst 3 sekunder hvorefter den slippes igen.IndlæringsLED vil nu blinke hvert sekund.
3. Indenfor 30 sekunder trykkes nu PIN + DISARM på hovedstationen.
4. I tabellen nedenfor vises hvad LED-lys og lyd betyder for tilslutningen:
Tilslutning
Vellykket

Fejlet

Indikation på Sirene

Status

LED

Indlærings-LED et blink

Lyd

Et enkelt bip

LED

Indlærings-LED 3 blink

Lyd

Tre hurtige bip bip

Forandring af lydstyrken og inaktivering af tamper-kontakten
Det er muligt at ændre lydstyrken og at inaktivere tamper-kontakten ved at benytte jumperne under
bagpladen. For at ændre sirenens lydstyrke fra 100dB til 90dB fjernes hætten på den øverste jumper.
For at inaktivere tamper-kontakten fjernes hætten på den nederste jumper. Man kan se hvad der er op
og ned på pilen der peget op på indersiden af bagpladen. Ved at sætte hætterne tilbage på jumperne
ændres lyd og tamper tilbage igen.

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
SPECIFICATIONS
Power adapter
(option)
Battery Type
Battery Life

600 mA@6V DC
1.5V LR14 x 4
About 1 year, @ 25°C standby mode

