SR-15WF
Med en ekstern sirene monteret inde eller ude øges alarmsystemets sikkerhed betragteligt. Sirenen
afgiver et højt lydtryk på 104 dB, som stresser tyven og gør omgivelserne opmærksomme på
indbruddet.
Oversigt over sirene SR-15:
1.

Batterirum.
Sirenen benytter 4 x 1,5 V Dbatterier. Sirenen meddeler lavt
batteriniveau til kontrolpanelet. Ved
normal brug holder batteriet i over
to år.

2.

Kontakter.
Indeholder syv kontakter til
opsætning af sirenen.
Kontakterne benyttes også ved
sammenkodning af sirene og
kontrolpanel.

3.

Sabotagefjeder

4.

Monteringshuller

Opsætning
Sirenen har syv små opsætningskontakter med
numrene 1 til 7. Hver kontakt har en funktion som
beskrevet i tabellen til højre, og de kan enten være
ON (oppe) eller OFF (nede).
Du finder kontakterne ved at afmontere sirenens
forside.
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Sammenkodning af ekstern sirene SR-15 med kontrolpanelet
1.
2.
3.

Afmonter forsiden af sirenen og find kontakterne, som er beskrevet ovenfor.
I kontrolpanelets programmeringsmenu vælges ’Enhed +/-’, derefter ’Tilføj enhed’. Tryk
’OK’.
Brug et redskab (f.eks. en lille skruetrækker) til at sætte sirenens kontakt 1 til ON. Sirenen
giver et kort bip. 3 sekunder senere udsender sirenen et sammenkodnings-signal og bipper
igen kort.

4.
5.
6.
7.

Når kontrolpanelet har modtaget signalet, vil det vise: ’Installeret(OK)?’ og ’Siren u. Blink’.
Tryk ’OK’. Hvis kontrolpanelet ikke finder sirenen, sættes kontakt 1 tilbage til OFF, og punkt
3 gentages.
Vælg ’Enheder +/-’ og derefter Ændre enhed’ – eller via webmodulet under ’Enheder’ for at
ændre navn og zonetype. Sirenen kodes ind som ’SR’.
Tryk OK for at bekræfte sammenkodningen eller tryk
for at fortryde.
Sæt kontakt 1 tilbage til OFF. Hvis du glemmer at sætte kontakten tilbage til OFF, vil sirenen
automatisk gå ud af sammenkodningstilstand efter en time.

Indstilling af sirenelængden:
8.

Sæt kontakt 3 og 4, så de matcher den ønskede sirenelængde.
OBS: Den eksterne sirene vil aldrig hyle længere tid end kontrolpanelets indbyggede sirene
– uanset kontakternes placering. Er kontrolpanelets sirenelængde derimod længere end den
eksterne sirenelængde, vil den eksterne sirene stoppe før kontrolpanelets sirene.

Afslut med at montere sirenens forside.
Montering
Sirenen monteres inde eller ude med de tilhørende skruer og rawplugs. Efter montering
anbefales det at teste sirenen ved at aktivere alarmen.

Under monteringen skal du være opmærksom på, at sirenens sabotagefjeder er trykket helt ind.
Hvis der lyder fem korte bip, når du slår alarmen til, betyder det, at sabotagefjederen ikke er trykket
ordentligt ind.

Batteriskift
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for, at alarmen er slået fra.
Afmonter sirenens forside. Afmonter forsiden på batterirummet og fjern batterierne.
Tryk én gang på sabotagefjederen for at aflade sirenen helt.
Indsæt de nye batterier.
Monter batterirumsforsiden og derefter sirenens forside. Sørg for, at sabotagefjederen er trykket
helt ind, når du monterer sirenen igen.

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

