Multirøgalarm – SD-29-F1 & SD-29-AC-F1
SD-29-F1 er en multirøgalarm, som kan fungere som røgalarm, termoalarm, bevægelsessensor og nødbelysning.
SD-29-AC-F1 kan det samme, som SD-29-F1, dog kører den på 230V og har back-up batteri.

1. LED Indikator / Test knap / Nødbelysning
Rød LED
Hurtig blink: Alarmering.
Blinker hvert sekund: Røgalarmen er i ”Sleep Mode”
Blinker hver 2. sekund: Røgalarmen varmer op og kalibrerer.
Blinker hver 4. sekund med den orange LED: Lavt batteri.
Blinker kortvarigt: Efter tryk på testknappen for at vise den fungerer
Lyser kortvarigt: Sender signal.
Orange LED
Blinker hver 4. sekund med den røde LED: Lavt batteri.
Blinker hver 5. sekund: Fejl I kalibrering.
Blinker hver 45. Sekund: Fejl grundet lavt batteri.
Test knap
Tryk 1 gang for at:
Sende test signal / supervision.
Undersøge røgkammeret for partikler.
Gøre røgalarmen lydløs I 5 min.
Tryk og hold knappen nede i 10 sekunder for at starte kalibrering.
Hvid LED (Nødbelysning)
Nødbelysningen vil begynde at blinke langsomt for at alarmere ved røgalarm.
2. PIR bevægelsessensor
3. Buzzer / sirene
4. Skrue til at låse for batteridækslet
5. Batteri-kontakt
Skubbes mod venstre for at tænde for batterierne (ON placeringen)
6. Hul til 230V tilgang (kun SD-29-AC udgaven)
7. Krog til fastgørelse på montagebeslag
8. Montagebeslag
9. Montagehuller
Krogene på multi-røgalarmen sættes i montagehullerne på montagebeslaget.
10. Montagevejledning
Bruges til at markere hullerne til montagebeslag på loftet.

Multirøgalarm – SD-29-F1 & SD-29-AC-F1
Installation af 230V udgaven (SD-29-AC-F1)
Der medfølger WAGO 221 klemmer til montagen (0,2 – 4mm2 ledere)
1. Der er indbygget 200mAh back-up batteri i SD-29-AC-F1
2. Monter WAGO-klemmerne på medfølgende stik og tilslut 230V strøm
Løft klemmen og indsæt ledningen. (Billede 1&2)
Billede 1

Billede 2

Sammenkodning via TrueConnect:
Forberedelser SD-29-AC-F1:
1. Tilslut alle ledninger efter ovenfor stående vejledning
2. Tænd for strømmen til multirøgalarmen.
Forberedelser SD-29-F1:
1. Isæt batterierne
TrueConnect:
1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto
på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på
- knappen øverst til højre for at få
alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på testknappen i 1 sekunder
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise
den fundne multi-enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk OK.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.
10. Multi-røgalarmen er nu kodet korrekt ind.

Multirøgalarm – SD-29-F1 & SD-29-AC-F1
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

