Dør-/vindueskontakt DC-16
Dør-/vindueskontakten består af to dele, som monteres på udgangsdøre eller vinduer. Kontakten reagerer,
hvis en dør eller et vindue bliver åbnet mens alarmen er koblet til, eller hvis en dør eller et vindue står åbent,
når alarmen tilkobles.
Sensor oversigt
1. LED-indikator
2. Testknap
3. Supervisionsjumper
(JP2)
4. Batteri
5. Skruehul
6. Monteringspunkter
7. Sabotagekontakt
8. Hul til batteriflappen
9. Riller (skal vende
mod magneten)

Jumper fra:
Når supervisionsjumperen er slået til, vil kontrolpanelet med jævne mellemrum kontrolsignal ud til sensoren
for at tjekke, om den er i orden.
Oversigt over sensoren (magnet)
10. Magnet
11. Monteringshuller
12. Afstandsholder
Batteri
Dør-/vindueskontakten benytter 1 x ½ AA 3,6 V litiumbatteri.
Montering
Magnet-delen monteres direkte på døren eller vinduet. Senderen åbnes og monteres på karmen overfor.
Bemærk, at magneten altid skal monteres ud for de to riller på siden af senderen, dvs. at senderen enten
skal sidde til højre for eller foran magneten.
Der må højst være 1 cm mellem magneten og rillerne på senderen.

Sammenkodning af dør-/vindueskontakt og kontrolpanel
1.
2.
3.
4.

Fjern batteriflappen fra senderen.
Gå ind i kontrolpanelets Programmeringsmenu vælg ’Enhed +/-’, derefter ‘Tilføj Enhed’.
Tryk på testknappen på sensoren (se illustrationen ovenfor).
Kontrolpanelet vil nu bekræfte, er det har modtaget signal fra en ny sensor, og displayet vil vise:
’Installeret(OK)?’ og ’Dørkontakt’. Tryk ‘OK’ for at bekræfte. Enheden er nu kodet ind i panelet.
5. Vælg ’Enheder +/-’ og derefter Ændre enhed’ – eller via webmodulet under ’Enheder’ for at ændre
navn og zonetype. Bevægelsessensoren kodes ind som ’DC’.
6. Skriv et navn til sensoren, f.eks. ’Terrasse’. Vælg en zonetype, f.eks. ’Indbrud’.
7. Tryk ‘OK’ for at bekræfte sammenkodningen.
Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.
FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/

YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew

NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig
nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk

