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INSTALLATIE

De installatie van de binnen sirene neemt enkele minuten in beslag.
1. Schakel de stroom van de sirene uit (batterij schakelaar en adapter).
2. Zorg dat u de binnen sirene klaar ligt vlakbij de basiscentrale met de adapter.
3. Klik op 'Stuur signaal' onderaan de pagina
4. Sluit de sirene met de bijgeleverde oplader aan op een stopcontact.
5. Klik op 'Stuur signaal' onderaan de pagina.
6. Binnen 30 seconden hoort u een luide piep en kunt u de sirene testen.
7. Test de sirene en klik na de test op 'Ja' als de sirene geluid maakt. Maakt de sirene geen geluid,
klik dan op 'Annuleren' en herhaal de vorige stappen.
8. U krijgt de melding 'Apparaat succesvol toegevoegd’, op dit moment is de sirene aangesloten.
9. Geef de sirene vervolgens een duidelijke naam onder 'Aangesloten apparaten', zodat alle
apparaten overzichtelijk zijn aangegeven.
10. Schakel de stroom weer in met de batterij schakelaar.
11. Plaats de sirene op de muur of het plafond, minimaal 1.8 meter van de grond. Zorg ervoor dat de
antenne van het apparaat recht hangt.
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TESTEN
De draadloze binnen sirene kunt u testen op één manier. Schakel uw alarmsysteem in en zorg ervoor dat
het alarm afgaat. Het rode licht gaat flitsten en de sirene maakt continu geluid.

UITLEG VERSCHILLENDE STATUSSEN
Wat ziet of hoort u

Status

De sirene geeft twee keer een kort geluid.
Groene licht flitst om de 5 seconden.
Het rode licht flitst om de 5 seconden

Het apparaat is correct geïnstalleerd.
Het apparaat werkt correct.
Het apparaat is zijn netstroomvoeding
verloren.
De back-up batterij is bijna leeg. De batterij
wordt opgeladen wee wanneer het apparaat is
aangesloten op netstroom.
Het alarm gaat af, neem de juiste maatregelen

Het rode licht flitst om de 30 seconden en de sirene
maakt om de 30 seconden geluid. Dit stopt
automatisch na 5 minuten.
Het rode licht flitst en de sirene maakt continu geluid.

SPECIFICATIES
Stroomaansluiting: 12 Volt adapter
Stroomverbruik: 25mA op stand-by, 120mA wanneer actief
Back up tijd accu: ongeveer 30 uur
Geluid Sirene: 108 dB (+/- 3 dB)
Afmetingen: 85 x 125 x 32 mm
Gewicht: ongeveer 233g (zonder adapter)
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