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1 Om denne vejledning

1.1 Gyldighed, opbevaring og videregivelse af vej-
ledningen

Vejledningen indeholder nødvendig information til ibrugtagning og be-
tjening. Vejledningen læses grundigt igennem, før enheden tages i brug. 
Vejledningen skal opbevares og videregives til efterfølgende brugere.  

Denne vejledning samt yderligere Alpha IP systeminformationer kan 
findes i løbende opdateret udgave på www.pettinaroli.dk.

 Systeminformationer, funktioner og betjeningstrin i vejledningen ved-
rørende Alpha IP Access Point (EC-40001) skal overholdes.

1.2 Symboler

Følgende symboler bruges i denne vejledning:

Ö 
9 

Faretegn:
Gør opmærksom på en fare med mulig personskade
Henvisning:
Kendetegner en vigtig eller nyttig information

 Forudsætning
Resultatet, som fremkommer af en handling

• Optælling uden fast rækkefølge
1., 2. Anvisning med fast rækkefølge



Sirenen er en systemkomponent i Alpha IP-systemet og 
fungerer

• til installation i miljøer til privat brug,
• som en komponent til Alpha IP-sikkerhedsapplikationer,
• til akustisk og optisk signalering i tilfælde af alarm,
• til den trådløse forbindelse af yderligere Alpha IP-komponenter
og kommunikationen med disse

Enhver anden brug, ændringer og ombygninger er 
udtrykkeligt forbudte. Ved forkert brug kan det medfører farer, som 
producenten ikke hæfter for, samt til garantiudelukkelse 
og ansvarsfrihed.

2.2 Sikkerhedsoplysninger

For at undgå ulykker med personskader og materielle skader skal 
alle sikkerhedsoplysninger i nærværende vejledning. Der hæftes 
ikke for personskader og materielle skader, som forårsages af 
forkert brug eller manglende overholdelse af fareoplysningerne. I 
sådanne tilfælde bortfalder garantikravet. Der hæftes ikke for 
følgeskader.

• Brug kun enheden, hvis den er i fejlfri tilstand.
• Overhold enhedens ydelsesgrænser og dens miljøforhold.
• Brug kun enheden i et tørt og støvfrit miljø.
• Udsæt ikke enheden for påvirkningen af fugtighed, vibrationer,
kontinuerlig solstråling eller andre former for stråling, kulde eller
mekanisk belastning.
• Sørg for, at børn ikke leger med denne enhed eller dens
emballage. Børn skal overvåges om nødvendigt.
• Kast ikke emballage uforsigtigt. Plastfolier, poser, styrofoamdele
osv. Kan blive et farligt legetøj i hænderne på børn.

2 Sikkerhed

2.1 Bestemmelsesmæssig brug



3 Funktion
Sirenen er designet til brug indendørs og sikrer akustisk og optisk 
signalering i tilfælde af alarm, for eksempel udløst af Alpha IP 
Motion Sensor. Alarmen deaktiveres af indlærede Alpha IP-enheder 
eller Alpha IP-appen. I tilfælde af aktivering afgiver den integrerede 
højttaler en alarmtone med et lydtrykniveau på mere end 90 dB. 
Flere forskellige signaltoner kan vælges. To røde LED-signallamper 
sikrer desuden optisk signalering, hvilket garanterer en tidlig 
advarsel i tilfælde af alarm. Den batteridrevne sirene er installeret 
på en væg eller et loft med en monteringsplade, inkluderet i 
forpakningen ved hjælp af skruer og dybler. Den integrerede 
manipuleringskontakt sender en alarm til appen, hvis nogen 
forsøger at afinstallere eller manipulere sirenen.

Kommunikation med andre komponenter sker via den trådløse 
protokol,(HmIP). Da den trådløse transmission foregår via en ikke-
eksklusiv transmissionsvej, kan det ikke udelukkes, at der vil 
forekomme forstyrrelser. Driftsforstyrrelser kan f.eks. fremkaldes 
af koblingsprocesser, el-motorer eller defekte el-enheder.

Rækkevidden i bygninger kan afvige kraftigt fra 
udendørs rækkevidde (lydfelt).



4 Oversigt over enheden
(A) Signallys
(B) System knap og lysdiode
(C) Højtaler
(D) Batterirum
(E) Hæmmende kontakt

4.1 Tekniske data

Varenr. EC-40033

Strømforsyning 3 x 1,5 V LR06/Mignon/AA

Energiforbrug max. 300 mA

Batteri levetid ca. 2 år

Beskyttelsestype IP20

Omgivelsestemperatur 5 til 35 °C

Dimensioner (Ø x H) 124 x 45 mm

Vægt 136 g (incl.batterier)

Radiofrekvens 868,3 MHz / 869,525 MHz

Typ. radio rækkevidde 250 m (i det fri)

Arbejdscyklus < 1 % pr. t/< 10 % pr. t

A

B

C

E
D

Direktiver 2014/53/EU Radioudstyr
2014/30/EU EMC
2011/65/EU RoHs



5 Ibrugtagning

5.1 Indlæring af enheden

Før man bruger alarmen, skal det integreres i Alpha IP-systemet 
via et access point. Til dette skal du indlære den respektive enhed 
som følger.

Ö Alpha IP Access Pointet skal sættes op via Alpha IP app´en.
1. Åben Alpha IP app´en på din smart phone.
2. Vælg menupunktet indlær enhed.
3. Fjern monteringspladen (F) fra enheden ved at dreje (se

figuren til venstre).
4. Fjern isoleringsstrimlen fra batterirummet. Indlær-indstillingen

aktiveres automatisk i tre minutter.

Indlær-indstillingen kan aktiveres manuelt i 3 minutter via 
systemtasten (se "Oversigt over enheden").

5. Enheden vises automatisk i appen.
6. For at bekræfte indlæringsprocessen skal du indtaste de sidste
fire cifre i enhedsnummeret (SGTIN) i appen eller scanne den
medfølgende QR-kode. Enhedsnummeret findes på bagsiden af 
enheden.

LED'en lyser med grønt efter en vellykket indlæringsproces. 
Processen skal gentages, hvis LED lyser rødt.

7. Følg instruktionerne i Alpha IP-appen.

F



5.2 Installation

Sirenen monteres på en væg eller i et loft eller væg- /koblingsboks.

5.2.1 Installation i væg eller loft

WARNING

Personskade ved elektrisk stød!
Hvis et strømkabel beskadiges under borearbejdet, er der fare for 
elektrisk stød.
¾ Undersøg installationsstedet for ledninger inden boringen.
¾ Sørg for, at der ikke er skjult ledninger bag stedet, der skal bores.
¾ Skift om nødvendigt installationsstedet.

Ö Idriftsættelsen er udført.
1. Vælg en passende installationsposition.
2. Sørg for, at der ikke er lagt linjer i denne position.
3. Marker borehullerne (G) ved hjælp af monteringspladen som en
skabelon (se figur til venstre).
4. Til stenvægge, bor de markerede huller med en passende bor.

 Hvis der findes trævægge, kan skruerne skrues direkte ind i 
træet. Forboring med 1,5 mm træbor letter skruemontering.

5. Indsæt dyvelerne i boringerne.
6. Installer vægmonteringspladen med de medfølgende skruer.
7. Placer sirenen på monteringspladen, og drej for at fikser den
(se figur til venstre).

G



5.2.2 Installation i væg-/koblingsboks
Sirenen kan installeres i en væg- /koblingsboks vha. monterings-
pladen.

WARNING
Personskade ved elektrisk stød!
Hvis et strømkabel beskadiges under borearbejdet, er der fare for 
elektrisk stød.
¾ Undersøg installationsstedet for ledninger inden boringen.
¾ Sørg for, at der ikke er skjult ledninger bag stedet, der skal bores.
¾ Skift om nødvendigt installationsstedet.

Ö Idriftsættelsen er udført.
1. Installer monteringspladen med de medfølgende skruer i de
korresponderende boringer (H).
2. Placer alarmen på monteringspladen, og drej for at løse den (se
figuren til venstre).

H



6 Betjening
Efter indlæringen og installationen af enheden udføres 
konfigurationen via Alpha IP-appen.

7 Visninger
Lysdioden på enhedens systemknap signaliserer enhedens status 
ved hjælp af lys og blinkende mønstre.

7.1 Statusvisninger

Lysdiode Betydning Løsning
Lang grønt lys Processen er 

bekræftet
Bekræftelse af 
indstilling / trans-
mission.

1 orange lys og 1 
grønt lys (efter 
tilslutning til af 
batterier)

Testindikation Vent indtil enheden 
er klar.

Korte lys, 
orange

Radio transmission Vent indtil transmis-
sionen er færdig

Kort lys, orange 
(hver 10. sekund)

Indlær proces 
aktiveret

Indtast de sidste 
fire cifre i 
serienummeret.



7.2 Fejlvisninger

Lysdiode Betydning Løsning
Langt rødt lys Transmissionsfejl, 

transmissionsgræ
nse nået 
(driftscyklus)

• Send command
igen senest en time i
tilfælde af
overskridelse af
arbejdscyklussen.
• Kontroller enheden
for mangler,
• fx. mekanisk
blokering.
• Fjern
radiointerferens.

6 x lange blink, røde Enheden er defekt • Observer
indikationen i
appen.
• Lad enheden
kontrolleres af en
specialforhandler.
• Udskift enheden.

Kort lys i orange 
(efter modtagelses- 
meddelelse)

Batteri tomt Skift batterier

8 Batteriskift
Blinkende diode på enheden (se "Fejlvisninger") eller symbolet        i 
Alpha IP-appen signaliserer lav batterispænding. Udskift batterierne.

9 Rengøring
Rengør enheden med en blød, ren, tør og fnugfri klud. For at fjerne 
kraftigere snavs kan kluden fugtes let med lunkent vand. Brug et 
opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel.



Ved nulstillingen til fabriksindstillingerne går alle gennemførte 
indstillinger tabt. 

1. Drej enheden mod uret for at fjerne det fra monteringspladen (se figur
til venstre).
2. Fjern et batteri fra batterirummet.
3. Vent 60 sekunder.
4. Sæt batteriet igen i batterirummet i henhold til markeringen. Tryk
samtidigt på System-tasten (se "Oversigt over enheden") i 4 sekunder,
indtil LED-en blinker hurtigt orange.
5. Slip systemtasten.
6. Tryk på systemtasten igen i 4 sekunder, indtil lysdioden lyser grønt.
7. 7. Slip systemtasten igen.

9 Enheden udfører en genstart.
9 Fabriksindstillingerne er genetableret.

11 Ud-af-drifttagning
1. Åben batteriholderen
2. Fjern batterierne
3. Bortskaf batterierne korrekt.

12 Bortskaffelse
Enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!
Elektroniske apparater skal ifølge direktivet om brugte elektro- og elek-
tronik-apparater bortskaffes via de offentlige indsamlingssteder for brugte 
elektronik-apparater!

Nærværende manuel er ophavsretligt beskyttet. Med forbehold for alle rettigheder. Uden 

producentens forudgående samtykke må der hverken foretages hel eller delvis kopiering, 

reproduktion, forkortelse eller videregivelse, hverken af mekanisk eller elektronisk art. 

© 2016

10 Oprettelse af fabriks-
indstillinger

Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21
5500  Middelfart
Tlf. 6341 0900
www.pettinaroli.dk - info@pettinaroli.dk
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