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Tillykke med din nye sirene!

Har du købt sirenen sammen med en alarm har vi kodet sirenen sammen med 
alarmen. Det eneste du skal gøre er at sætte sirenen til strøm og afprøve den ved 
at enten trykke på SOS på en fjernbetjening eller via app’en.

Har du købt sirenen alene skal den kodes sammen med din alarm for at fungere, 
du slå op på side 2 for indendørs sirener og side 3 for udendørs sirener for at 
læse mere om hvordan du koder dem sammen.

Indendørs Udendørs

Brug for support?
Tlf.: 52 62 52 00

Mail: Support@gsmteknik.dk

Daglig brug af sirenerne

Indendørs sirener: Sirenen vil afgive et bip og et blink hver gang du til eller 
frakobler også ved skalsikring. Sirenen rådes til at gemmes et sted hvor den ikke 
er så nem og finde. Da sirene lyden udgør en stor faktor i et muligt indbrud.
Udendørs sirener: Sirenerne vil afgive et bip og blink hver gang alarmen bliver 
slået til eller fra. Efter lovgivning må udendørs sirener kun hyle i 3 minutter, det er 
de sat til fra fabrikken af. 



Indkodning af sirene til stikkontakt

● Start med at sæt sirenen i en stikkontakt så den afgiver et bip
● Hold nu knappen på toppen af sirenen inde i ca. 1 sekund så 

den giver et bip og så toppen af sirenens lys lyser konstant
● Frakoble nu din alarm enten via app’en eller via og taste din 

kode på tastaturet
(Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)

● Sirenen afgiver nu et bip og et blink igen for modtagelse af 
signalet fra fra-koblingen.

● Tryk nu en gang til på knappen på toppen af sirenen så den 
stopper med at lyse

● For at nulstille sirenen, hold kode knappen inde i 10 sekunder.
Beskrivelse:

Trådløs rækkevidde: Op til ca. 15m. Sirene styrke: 80dB

Sirenen passer direkte i stikkontakten, hvilket gør den nem at 
bruge.

Indkodning af sirene indendørs 90db

● Start med at sætte strømforsyningen til sirenen og i en stikkontakt
● Hold nu den sorte knap på siden af sirenen inde til den afgiver et 

bip og lyser konstant
● Frakoble nu din alarm enten via app eller kode på tastaturet

(Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)
● Så giver sirenen endnu engang et bip og et blink
● Tryk nu en gang til kort på den sorte knap på siden af sirenen så 

den stopper med at lyse
● For at nulstille sirenen, hold kode knappen inde i 10 sekunder.

Beskrivelse:

Sirene styrke: 90dB Trådløs rækkevidde op til ca. 15m. 12VDC 
(strømforsyning medfølger) Denne sirene er beregnet til indendørs 
brug. Kan udsende blitzlys, da den er udstyret med flash.

Man er derfor ikke i tvivl, når sirenen lyder, da man både kan høre og 
se den.

Sort knap 
til kodning

Knap 
til kodning



Indkodning af sirene til stikkontakt

● Start med at sæt sirenen i en stikkontakt så den afgiver et bip
● Hold nu kode knappen inde som sidder på bagsiden af 

sirenen med evt. en skruetrækker så den lyser konstant og 
afgiver et bip

● Frakoble nu din alarm enten via app’en eller via koden på dit 
tastatur. (Det er vigtig du ikke bruger en fjernbetjening!)

● Så afgiver sirenen et bip og blinker en gang
● Tryk nu en gang til på kode knappen så den afgiver et bip 

mere og stopper med at lyse.

Knap 
til kodning

Fjern sirene prompt på udendørs sirene varenr: 0109

● Start med at tage de 3 skruer 
ud bag på sirenen (fig 1)

● Tag skallen af sirenen så du kan
se printpladen i sirenen (fig 2)

● I højre side sidder der to jumpere
og holder nede på LED-GND og
Sound-GND (fig 3)

● For at fjerne sirene prompt skal
man fjerne jumperen som sidder
på Sound-GND (fig 4)

● For at fjerne det røde blitz som 
blinker hvis sirenen starter, fjern
LED-GND

(Vi anbefaler i gemmer jumperne
hvis i ønsker og få enten lyden 
eller lyset tilbage, jumperne kan 
nemlig ikke tilkøbes senere hen)

fig 1 fig 2

fig 4fig 3



Indkodning af sirene XL udendørs 120 db
● Fjern folie fra batterier, så de har kontakt og tænd for sirenen på ON/OFF knap.
● Tilslut evt. medfølgende strømforsyning (kun hvis du vil have fast strøm, ikke 

nødvendigt). 
● 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. 

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

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

● Slå alarm panel 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. 

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

Læs mere i udvidet vejledning her for mere information om sirenen

Knap 
til kodning

https://sw21359.smartweb-static.com/upload_dir/docs/Vejledninger/Brugervejledning-Ude-sirene-120dB-batteri-DK-v.1.11.pdf

