INTRODUCTIE ELRO OUTDOOR SOLAR SIRENE AG40SR11B:
De AG40SRB11B Outdoor Solar Sirene is special ontworpen om te werken met het ELRO HOME ALARM SYSTEEM
AG4000.
Outdoor Sirene:
De sirene laat een luide alarmtoon horen wanneer hij wordt geactiveerd. Hij beschikt tevens over een antisabotage functie, welke ongewenste pogingen om het apparaat van de muur te verwijderen detecteert. Ook heeft
de sirene een knipperende LED om potentiële inbrekers af te schrikken.
Installatie van uw Outdoor Solar Sirene:
Open de sirene door de klep aan de achterzijde te verwijderen. Verwijder daarna de klep van de controle box om de
controle box zichtbaar te maken.
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Zet de DIP switches in de gewenste instellingen. Sluit daarna de 9V batterij aan, gevolgd door de 6V oplaadbare
batterij.

Druk op de anti-sabotage switch en de LED aan de voorkant zal knipperen.

De Outdoor Solare Sirene koppelen aan het Home Alarm System AG4000:
Het alarmpaneel zelf heeft een ingestelde functie die de standaardinstelling van de draadloze Siren (Indoor en
Outdoor) heeft als "uitgeschakeld". Om de draadloze sirene met succes te koppelen, moet dit worden gewijzigd
in "inschakelen".
De manier om dit te doen is als volgt:
Druk op PIN + 04 + PARM om de draadloze sirene in te schakelen voor het koppelen.
Hierna zal de gebruiker het nummer 0 op het toetsenbord van het paneel zien oplichten, dit geeft aan dat het
alarmpaneel en de draadloze sirene klaar zijn om te koppelen.
BELANGRIJK
Als het cijfer 0 niet oplicht, druk dan op digitaal nummer 0 + PARM om de koppelfunctie in te schakelen en op te
slaan.
1.
2.
3.
4.

Zet het alarm paneel in de ALARM UIT mode.
In de sirene drukt u de Koppel Knop in voor minimal 3 sec.. De Koppel LED zal nu beginnen te knipperen.
Voer vervolgens op het alarm paneel binnen 30 sec uw PIN in en druk op de ALARM UIT knop.
In onderstaande table vindt u de betekenis van de indicaties die u nu kunt krijgen:
Koppelen gelukt?
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De Outdoor Sirene bevestigen:
Monteer de sirene op aan muur aan de buitenkant van uw woning:
- Op een plaats die goed zichtbaar is, maar niet bereikbaar voor een potentiële inbreker.
- Waar hij voldoende zonlicht krijgt
- Op een vlakke ondergrond, zodat de anti-sabotage switch niet zonder reden geactiveerd wordt.
- Tenminste 1 meter verwijderd van extern of intern gebruik van metaal
Gebruik de achterplaat om de juiste punten te bepalen waar u gaat boren. Boor vervolgens op deze positive de
gaten. Fixeer daarna de achterplaat door gebruik te maken van de meegeleverde pluggen en schroeven.
Wanneer de achterplaat goed is bevestigd, plaats de basis van de sirene en draai de schroef van de basis aan.
Note: Wanneer u de basis unit van de achterplaat loskoppelt zal het anti-sabotage alarm afgaan. Wanneer dit
gebeurt, druk dan snel op de ALARM UIT knop van uw alarmsysteem.

De Indoor Sirene gebruiken:
Alarm Uit
Wanneer het alarm paneel op ALARM UIT wordt gezet zal de Outdoor Sirene 2 maal een piep laten horen.
Alarm
Wanneer een inbraak wordt gedetecteerd en het alarm wordt geactiveerd of het anti-sabotage alarm gaat zal de
Outdoor Sirene een luid alarmsignaal geven en de LED knipperen
Lege Batterij
Als de batterij bijna leeg is zal de LED knipperen met intervallen van 20 sec. Vervang de batterij zo snel mogelijk.
Siren in werking stellen / buiten werking stellen
De sirene kan buiten werking gesteld worden zonder de sirene van uw alarmsysteem te ontkoppelen. Wanneer de
sirene buiten werking is gesteld kunt u bijvoorbeeld eenvoudig de batterijen vervangen zonder dat het antisabotage alarm afgaat.
1. Zet het alarm paneel in ALARM UIT mode.
2. Voer je PIN in + 03 om in de Test Mode te komen.
3. Druk de 8 toets in voor 3 sec om te switchen tussen “in werking” en “buiten werking”. Luister vervolgens naar
de piep van de sirene :
- In werking : pieeeeeeep – piep - piep
- Disable : piep – piep – pieeeeeeeep
4. Druk op de ALARM UIT knop om de Test Mode te verlaten.
BELANGRIJKE WAARSCHUWUWING:
Deze verpakking kan kleine onderdelen bevatten die gevaarlijk zijn voor kinderen! Wees uzelf hier bewust
van en houd dit bij kleine kinderen vandaag!

Voor meer informatie over het ELRO HOME ALARM SYSTEEM AG4000, bezoek

www.elro.eu
SPECIFICATIONS
Batterij Type
Geluidsniveau

6V 1.2Ah Lead acid battery x 1
Typically 105dB@1m

