
TILFØJELSE AF TILBEHØR 
SENSORER, FJERNBETJENINGER, BETJENINGSPANEL, RØGALARM 

   UDENDØRSSIRENE: 

1. Start med at pakke sirenen ud og saml strømforsyningen. Sæt sirenen til en  220V  strømkilde.

2. Tag bagpanelet af. Træk med lidt kraft imod dig selv(den går ikke i stykker af det).

3. Fjern papirflappen fra batteriet. Du er nu klar til opsætningen.

4. Åbn app’en og gå ind i tilkoblingsmenuen. Tryk derefter på den blå knap nederst i højre hjørne.

5. Du er nu inde i tilbehørslisten. Tryk på ”+” oppe i højre hjørne for at tilføje nyt tilbehør.

6. Når det blå vindue er fremme kan du tilføje nyt tilbehør ved at aktivere tilbehøret.
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9. Tryk igen på den sorte ”RESET” knap på udendørssirenen.  Tryk herefter på ”X” i det blå vindue i 
app’en.

10. Udendørssirenen er nu tilføjet. For at teste, slå da alarmen til og udløs den. Se om 
udendørssirenen reagerer når alarmen udløses.

11. Man kan ikke se udendørssirenen i app’en. Reagerer udendørssirenen ikke, så er den ikke korrekt 
sat op. Hold da den sorte ”RESET” knap inde indtil  der høres et bip fra sirenen og start opsætningen 
forfra. Sørg for at udføre alle step i den rigtige rækkefølge. Reagerer  sirenen, fortsæt til punkt 12.

12. Er sirenen korrekt sat op(test at den reagerer ved
tilkobling både med fjernbetjening og app, samt evt.
betjeningspanel), så er der et par sidste ting du skal gøre for
at den overholde lovkravene. En udendørssirene må max
lyde i 3 min.

I billedet til højre kan du se hvor du manuelt indstiller den 
tid, som sirenen skal lyde i. Sæt den til 2 min.  Du kan også 
ændre på sirenens lydniveau . Der ændres indstilling ved at 
løfte den lille sorte switch op , og derefter placere den ned, 
ud fra ønsket indstilling. Sæt efterfølgende bagpanelet på 
igen. 

13. Udendørssirenen er nu klar til  montering. Du vil sandsynligvis udløse sabotagealarmen når den
monteres. Det er derfor en god idé, at have fjernbetjeningen med, så du kan slå alarmen fra under
monteringen.

7. 
7. Når det blå  vindue er åbent i app’en, 
tryk da på  ”POWER” kontakten og 
derefter på den sorte  ”RESET” knap.

8. 
8. Afvent BIP-lyd fra SmartCam.


