NEDERLANDSE
INSTRUCTIES

SEC-APW10
DRAADLOOS ALARM
Omschrijving
bewegingsmelder:
1.
2.
3.
4.

Bewegingsmelder
Batterij LED Indicator
Batterijcompartiment
AC adapter aansluiting

Installatie van de batterijen:
1. Het batterijcompartiment
bevindt zich aan de achterzijde
van het alarm. Verwijder, om
toegang te krijgen, de schroeven
van de achterplaat en til deze
op.
2. Plaats 4x batterij type AAA
(niet meegeleverd) volgens de
correcte polariteit en plaats de
achterplaat terug.
Bevestiging aan de muur:
1. Verwijder de achterplaat.
2. Bevestig de achterplaat op de muur.
3. Plaats het alarm terug op de achterplaat.
4. Vergrendel het alarm door de schroef aan de onderzijde vast te
draaien.

Omschrijving alarm:
1. Sirene
2. Schakelaar voor alarm of bel
3. Opening voor bevestiging aan
de muur
4. AC adapter aansluiting
5. Batterijcompartiment
Installatie van de batterijen:
1. Schuif de achterplaat aan de achterzijde van het alarm eraf.
2. Plaats 3x batterij type AA (niet meegeleverd) volgens de correcte
polariteit. Schuif de achterplaat terug op het alarm.
Schakelaar voor alarm of bel:
Chime Position: elke keer dat beweging wordt
gedetecteerd, klinkt 3 maal een beltoon.
Alarm Position: het alarm klinkt constant bij detectie
van beweging. Het alarm schakelt na ongeveer 30
seconden uit.
Off Position: geen enkele toon is hoorbaar bij detectie
van beweging.
Positionering van het alarm:
Het alarm kan ten opzichte van de bewegingsmelder in een straal
van 15~20m geplaatst worden.
Werking:
De bewegingsmelder activeert automatisch het alarm bij detectie
van beweging in de beveiligde ruimte. Het alarm klinkt bij activatie.
Instellingen:
Het systeem heeft 3 verschillende ingebouwde beveiligingscodes.
Hierdoor is het mogelijk 3 systemen in één ruimte te gebruiken. U
kunt verschillende beveiligingscodes instellen om onderlinge
interferentie te voorkomen bij gebruik van meerdere systemen.

De beveiligingscode van de bewegingsmelder
wijzigen:
1. Open de achterplaat van de bewegingsmelder.
2. Lokaliseer de schakelaar in het
batterijcompartiment (zie afbeelding A).
3. Stel de schakelaar in met een gewenste code.
4. Plaat de achterplaat terug.
De beveiligingscode van het alarm wijzigen:
1. Open de achterplaat van het alarm.
2. Lokaliseer de schakelaar in het
batterijcompartiment (zie afbeelding B).
3. Stel de schakelaar in met een gewenste code.
4. Plaat de achterplaat terug.
Het is belangrijk, voor een optimale communicatie, dat zowel op de
bewegingsmelder als op het alarm dezelfde beveiligingscode wordt
ingesteld.
Opmerking: als de LED indicator constant oplicht, geeft dit aan de
batterijen vervangen dienen te worden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:
Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit
apparaat alleen, indien nodig, geopend worden door een
geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en
randapparatuur, wanneer zich een probleem voordoet.
GARANTIE:
Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaardt als er
veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist
gebruik van het product.
ALGEMEEN:
Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.
www.konigsecurity.info

