Installationsguide
Følgende er en guide til, hvordan du selv kan installere og aktivere dit alarmanlæg. Vi opfordrer dig til at læse
guiden igennem, inden du påbegynder installationen.
Du har som minimum modtaget følgende i din alarmpakke:





1 alarmcentral, inklusiv ledning og adapter til alm. stikkontakt eller forlængerledning
1 detektor (zone 2), inklusiv 2 batterier og skruer til ophæng.
1 åbningskontakt (zone 1), i to dele, inklusiv skruer til ophæng.
1 fjernbetjening

Trin for trin
1. Placer og tænd alarmcentralen
Husk at påtænk hvor diverse alarmdele skal op, centralen skal placeres centralt i forhold til disse. Tilslut
adapteren via det korrekte stik og tilslut dernæst ledningen hertil. Sæt centralen til 220 V strøm og vent 5-10
min. Centralen kobler i mellemtiden på serveren og uploader den programmering den skal bruge.

Placér centralen

Tilslut adapter

Tilslut ledning til adapter

2. Aktivér dine detektorer
Forrest på din alarmcentral sidder en speakerknap. Hold speakerknappen inde, indtil centralens pærer blinker.
Sæt dernæst de medfølgende batterier i en detektor. Alarmen vil nu fortælle dig at detektoren er aktiveret.
Hvis du har flere detektorer, gentag venligst denne proces, en for en.

Find detektoren og batterier frem

Hold speakerknappen inde
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3. Placér dine detektorer
Placér dine detektorer løst, der hvor du ønsker de skal sidde i dit hjem.
Læg de medfølgende skruer sammen med. Alle dine detektorer er
angivet med zone-tal. Notér venligst disse ift. placering.

4. Aktivér dit alarmanlæg
Ring til kontrolcentralens serviceafdeling på tlf.: 70 133 233






Oplys at du er ved at installere en Wicomm alarm
Opgiv installationsnummer (findes på fakturaen),
zone placering (eks. Zone 2 stue) samt din valgte masterkode (4-cifret talkode).
Hvis du har placeret flere zoner end zone 1
(åbningskontakten) ved indgangsvejen,
skal du også oplyse dette.
Bed slutteligt operatøren om at gøre anlægget
aktivt og sætte det i service.

5. Montér de forskellige alarmdele

Brug de medfølgende skruer til at sætte de
forskellige alarmdele op,
anvend plugs hvis underlaget kræver det.

6. Test dit anlæg
Foretag tilkobling af anlægget via fjernbetjeningen (tryk på den lukkede hængelås). Lav en alarm og kontrollér
at centralen modtager signal fra alle zoner. Centralen vil speake hvilke typer alarm der er gået af og i hvilke
zoner.
Sørg for at kontrollere alle alarmdele,
dette kan du gøre ved f.eks. at åbne
indgangsdøren, bevæge dig foran
detektorer eller forsøge at fjerne
bagdæksler på detektorer).

Tilkobl dit anlæg ved tryk på ”lukket hængelås”
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7. Ring til kontrolcentralen, igen
Ring til kontrolcentralens serviceafdeling på tlf.: 70 133 233


Meddel at du har færdigmonteret din alarm.

8. Opsæt telesikring privat klistermærker
Opsæt klistermærkerne hvor du ønsker udendørs
(døre, vinduer, postkasse mv.).
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