230V Sirene SRAC-23WF
Denne eksterne sirene monteres i en almindelig stikkontakt og fungerer som en indendørs sirene. Udover den kraftige
sirenelyd, der afgives ved alarm, kan den også bekræfte med lyd når alarmsystemet til- og frakobles, samt give indog udgangslyd.
Sirenens interne backup batteri oplades via stikkontakten. Backupbatteriet sikrer, hvis tyven finder sirenen og tager
den ud af stikkontakten, så lyder sirenen fortsat.
Oversigt over sirenen
1. Testknap
- Tryk på testknappen 1 gang for at sende en testkode (gå test)
- Hold testknappen nede i 3 sekunder for at skifte niveau på
sirenens volumen (lav/høj) – et lavt og et højt bekræftelsesbip
- Hold testknappen nede i 10 sekunder for at gå i
sammenkodningstilstand
- LED blinker en gang, når testknappen holdes nede
- LED blinker 5 gange ved nulstilling af sirenen
- LED blinker kontinuerligt i sammenkodningstilstand eller ved
alarmering

Batteri
Sirenen har et indbygget backup batteri, som ”tager over” hvis spændingen på 230V forsvinder.
Fejlmeddelelse
Alarmpanelet vil melde fejl, hvis sirenen bliver taget ud af stikkontakten.
Sirene længde
Sirenen vil hyle i 3 minutter, når alarmen bliver aktiveret ved tyveri eller panik. Ved brand eller væskealarm vil sirenen
hyle skiftevis med en lang og kort tone.
Tilkobling
Frakobling
Brand- eller væskealarm
Tyveri eller panikalarm
Indgangstid
Udgangstid

Sirene lyd
1 bip
2 bip
Skiftevis lang og kort tone
Kontinuerligt i op til 3 minutter
Nedtælling med 1 sekunds interval
Nedtælling med 1 sekunds interval

Lydstyrke
Lydstyrken kan reguleres i to niveauer hvor fabriksindstillingen er lav. For at ændre lydstyrken skal
sammenparringsknappen holdes inde i 3 sekunder, som angivet i oversigten.
Sammenkodning af SRAC-23 med kontrolpanelet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sæt sirenen i en 230V stikkontakt
I kontrolpanelets programmeringsmenu vælges ’Enhed +/-’, derefter ’Tilføj enhed’. Tryk ’OK’.
Hold testknappen, på sirenen, nede i 10 sekunder, hvorefter knappen vil lyse rød og afgive et kort bip.
Når kontrolpanelet har modtaget signalet, vil det vise: ’Installeret(OK)?’ og ’Sirene’. Tryk ’OK’
Vælg ’Enheder +/-’ og derefter Ændre enhed’. Sirenen kodes ind som ’SR’.
Tryk OK for at bekræfte sammenkodningen eller tryk
for at fortryde.

Sammenkodning via PC eller Mac - Webmodul
1. Sørg for at alarmpanelet er tilsluttet din router og notér alarmpanelets IP adresse. Indtast IP adressen i en
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari ol.) og indtast login oplysninger, når der bedes om
dette. Login oplysningerne finder du i alarmpanelets brugervejledning.
2. Sæt sirenen i en 230V stikkontakt
3. Gå ind i under fanen ”Enheder” og klik på knappen ”Start sammenparring” – nederst.
4. Hold testknappen, på sirenen, nede i 10 sekunder, hvorefter knappen vil lyse rød og afgive et kort bip.
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5. Alarmpanelet vil afgive 2 bip, som bekræftelse på, at sirenen er sammenparret med alarmpanelet. Tryk
herefter på knappen ”Opdater”, hvorefter sirenen vil blive synlig på listen. Sæt flueben i firkanten ud for
sirenen og klik ”Tilføj”.
6. Sirenen er nu kodet ind i alarmpanelet. For at ændre status og navngive sirenen klik da på fanebladet
”Enheder” og klik derefter på linket ”Ændre” i højre side i sirenens række i enhedsskemaet.
7. Under denne sektion kan du give sirenen et navn – f.eks. ”Kontor.
8. Vælge om sirenen skal Permanent deaktiveres.
9. Afslut ved at trykke på knappen ”Gem”.
Nulstil indstillingerne i sirenen
1. Fjern sirenen fra kontrolpanelet via ”Enhed +/-” derefter ”Fjern enhed”. Tryk ”OK” eller sæt kryds udfor sirenen i
enhedslisten i webmodulet og tryk på knappen slet.
2. Tag sirenen ud af stikkontakten.
3. Hold testknappen inde imens du sætter den tilbage i stikkontakten.
4. Sirenen vil komme med et langt bip og testknappens LED, på sirenen, vil blinke 5 gange.
Slip sammenparringsknappen og alle indstillinger i forbindelse med sirenen er slettet.
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

