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Tillykke med din nye sirene fra S-Home.dk
Denne sirene er beregnet til at blive monteret udendørs på medfølgende beslag og er med indbygget
batterier, så den kan virke uden tilslutning af strøm i op til 6 mdr.
Hvis man tilslutter medfølgende strømforsyning til lysnettet (12VDC/230VAC), så bruger sirenen ikke
batteriet, men slår automatisk over på batteri ved strømsvigt.
Data:
Batterier: 4 stk D (1.5V)
Sirene styrke: 120dB
Mål: 300 x 190 x 70 mm
Frekvens: 433MHz
Trådløs rækkevidde: Op til ca. 20m.
Indbygget flash (LED), der blinker ved alarm.
Tamper alarm, der sætter den i gang hvis den tages ned i drift.
Kraftigt metal beslag til opsætning.

Montage:
Sirenen placeres f.eks. på husgavl, gerne så den er lidt beskyttet under f.eks. udhæng, så der ikke kommer
direkte regn ind på den. Der medfølger et metalbeslag og skruer / rawplugs.

Sådan kodes sirenen ind på din alarm:
Sirenen virker med alarmer fra S-HOME eller fra GSM Teknik og virker trådløst op til ca. 20m.

Sådan kodes sirenen ind på din alarm (forsat):

1.

Fjern folie fra batterier, så de har kontakt og tænd for sirenen på ON/OFF knap.

2.

Tilslut evt. medfølgende strømforsyning (kun hvis du vil have fast strøm, ikke nødvendigt).

3.

Gør dit alarmpanel klar til at kunne afsende trådløst signal.
a.

Hvis det er et Wifi alarmpanel gøres det ved at slå “trådløs sirene” til i APP.

b.

Hvis det er et Wifi Deluxe - eller et Wifi Deluxe Plus alarmpanel, gøres det ved at lave en
tilfældig trådløs krypteringskode i fjernstyrings menuen på 6 cifre.

4.

Nulstil sirenen ved at holde “RESET” knappen ned i ca. 5 sekunder indtil alle lamper lyser.

5.

Indkod alarmpanel ved at holde “CODE” knappen ned i ca. 5 sekunder indtil LED display viser “--”.

6.

Slå alarmpanel fra via APP eller via kode på panel hvorefter sirenen skriver “01” i LED display.
Det er vigtigt ikke at bruge fjernbetjeningen, da den så koder fjernbetjeningen direkte ind på sirenen og
dermed ikke alarmpanel, så virker det ikke rigtigt.
Bemærk at du kun har 30 sekunder til at sende et signal, ellers skal du starte forfra.

7.

Tryk en enkelt gang på “RESET” knap, display viser “--” og afslut med et enkelt tryk på “CODE”.

Daglig brug af sirenen:
●

Når sirenen er kodet ind på alarmpanel, så larmer den og blinker samtidig, hvis den viser “01” i LED
display på sirenen. Man kan slå lyden til/fra ved at trykke på CODE knappen (00=fra og 01=til).

●

Hvis der har været en alarm og sirenen været igang, så blinker den med “01” i displayet. Dette fjernes
igen efter at alarmen har været slået til og fra mindst én gang.

●

Den lille røde LED indikator blinker ca. 2 gange pr. 5. sekund, hvis alarmen er slået til og ca. 1 gang
pr. 5. sekund, hvis alarmen er slået fra. Hvis batterierne er løbet tør, så blinker de hurtigt hele tiden.

●

Hvis man ønsker at have sirene-prompt til, skal man afmontere jumperen (kontakt), der sidder mellem
on/off- knappen og den grønne klemmerække.
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s-home.dk

Telefon:

42905205

E-mail:

mail@s-home.dk

