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Installations- och bruksanvisningar
Spara dessa anvisningar för framtida behov

FÖNSTER-/DÖRRLARM
LARMET/DÖRRKLOCKAN RINGER NÄR DÖRR ELLER FÖNSTER ÖPPNAS
det magnetiska motstycket förs längre bort än 10-15 mm från larmenheten, går
brytaren i PÅ-läge och aktiverar larmet.

AKTIVERING OCH DEAKTIVERING AV LARMET
Siren
Magnetbrytare
Larmenhet

Batteri-indikatorlampa

Batterifack

Gratulerar till ditt köp av detta universallarm för dörrar och fönster! Den här
fristående larmenheten är enkel att använda och att installera, och den hjälper dig
att skydda ett fönster eller en dörr mot oönskat tillträde.
Det här fönster- och dörrlarmet kan effektivt varna dig när ett fönster (eller en dörr)
öppnas, men kan inte hindra att fönstret slås sönder. Därför rekommenderar vi att
du också installerar ett infrarödlarm eller ett glaskrossningslarm.
Paketet innehåller:
1 Larmenhet
1 Magnetiskt motstycke
1 Användarmanual
Dubbelsidig monteringstejp
VIKTIGT:
Läs innan du installerar
-Utsätt inte någon del av larmenheten för plötsliga stötar (t.ex. genom att tappa
den).
- Installera inte larmenheten i närheten av utrustning som producerar magnetfält
(t.ex. mikrovågsugnar).
-Installera inte larmenheten så at den utsätts för direkt solljus.
-Använd endast alkaliska batterier eller lithiumbatterier.
-Larmenhetens alla delar är ämnade för användning inomhus. Installera inte larmet
utomhus,
-Byt larmenhetens batterier med 6 månaders mellanrum.
-Kontrollera larmfunktionen med jämna mellanrum (med 1-2 månaders mellanrum
och efter batteribyte) för att försäkra dig om att enheten fungerar. Detta larm är
ämnat att fungera i avskräckande syfte. Det erbjuder inte ett täckande skydd för
ditt hem eller ditt företag. Som vilket anat larmsystem som helst, kan även detta
larm förbigås eller göras obrukbart. Vi rekommenderar detta larm som en del av en
heltäckande säkerhetslösning och inte som ett enskilt larm för skydd av egendom.
Du kan öka skyddsnivån genom att använda kraftiga lås av god kvalitet, kraftiga
dörrar, vakter vi fönstren och ett kamerasystem med inspelningsfunktion.

FUNKTION

Larmet består av 2 delar som båda är lika viktiga: Själva larmenheten och ett
magnetiskt motstycke som utlöser larmet. Larmenheten är större än det magnetiska motstycket och innehåller larmets siren. Inne i larmenheten finns en känslig
magnetbrytare som hålls i AV-läge med hjälp av det magnetiska motstycket. När

The arming/disarming switch is located underneath the battery compartment,
just above the battery slot. There are three settings,
(alarm),
(off) and
(doorbell). When the unit is set to
, the alarm will sound whenever the
two parts of the alarm are separated. When the unit is set to , the doorbell will
sound whenever the two parts of the alarm are separated. When the unit is , the
alarm will not sound under any circumstances.
- To arm the sensor, simply set this switch to
or .
- To disarm the unit or stop an alarm in progress, set the switch to

.

INSTALLATION

Den medföljande, dubbelsidiga tejpen är ämnad för fastsättning av larmenheten
och det magnetiska motstycket.
1. Avlägsna skyddsplasten från den större biten dubbelsidig tejp och fäst tejpen vid
baksidan av larmenheten.
2. Avlägsna skyddsplasten från den mindre biten dubbelsidig tejp och fäst tejpen
vid baksidan av det magnetiska motstycket.
3. Rengör ytorna vid det önskade installationsstället med alkohol eller motsvarande. Se till att ytorna är rena och torra innan du fortsätter installationen.
4. Avlägsna skyddsplasten från andra sidan av skyddstejpen på larmenheten eller
det magnetiska motstycket och fäst larmenheten eller motstycket vid den dörr
eller det fönster du vill skydda. Fäst den andra delen vid dörrens eller fönstrets
karm. Se till att de små svarta pilarna hos larmenheten och motstycket är
riktade mot varandra. Pilarna behöver inte röra vid varandra, men för att larmet
skall fungera, bör avståndet mellan dem inte överstiga 5 mm när fönstret eller
dörren är stängda.

BYTE AV BATTERIER

1. Öppna batterifacket som sitter på framsidan av larmenheten.
2. Avlägsna de gamla batterierna
3. Sätt i fyra nya LR44-batterier.
Korrekt installationsriktning visas i botten av batterifacket. Använd endast alkaliska
batterier. Använd inte laddningsbara batterier. Tryck in TEST-knappen i
batterifacket
för att kontrollera batteriernas skick. Om LED-lampan tänds,
innehåller batterierna tillräckligt med energi för att driva larmenheten. Om
LED-lampan inte tänds eller endast lyser svagt, bör du byta batterierna så fort
som möjligt.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning 4 x LR44 knappbatterier (6V DC)
Sirenens ljudnivå 110dB
Omkopplingsintervall för magnetisk brytare 10mm-26mm
VARNING: Fara för personskador
Långvarig exponering för larmsignalen kan ge upphov till bestående hörselskador

