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Introduktion  

Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved 

alarm. Den kan den placeres tæt ved indgangsdøren, så man altid kan høre når man slår alarmen til og fra.  

  

Sirenen er trådløs og hylder med 104 db. Den bruger 4 x D Alkaline batterier, som har en gennemsnitlig 

levetid på 2 år.  

  

Du kan indstille sirenen til at afgive en bekræftelseslyd, når du betjener alarmen. Du kan også indstille den til at 

tælle ned, når du slår alarmen til og fra - akkurat som centralenheden.   

  

Ved en indbrudsalarm vil sirenen som standard hyle i 3 minutter. Den kan indstilles til at hyle i 3, 5 eller 10 

minutter. Ved en røg - eller vandalarm vil sirene afgive en serie af hyletoner i den indstillede tid.  

  

Hvis der har været en alarm i huset mens du har været væk, vil sirenen bippe i 3 sekunder når du slår 

alarmen fra. Dette for at advare om at der er været en alarm i huset.  

  

  

Oversigt over sirenen  
  Konfigurationsknapper 

 
  Fastgørelsesskrue  

  

Forklaring:  

Sikringsknap: når sikringsknappen aktiveres, vil sirenen afgive en alarm.  

Monteringshuller: til at skrue sirenen op på væg eller loft.  

Fastgørelsesskrue: til at åbne sireneboksen med.  

Konfigurationsknapper: til at indstille sirenen med.  

Batteridæksel: skrues af når batterierne skal skiftes.  
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Oversigt over konfigurationsknapper:  

  

 
  

Under normale forhold vil alle knapper stå i OFF-positionen, hvilket giver denne kombination:  

  

 Sirenen er registreret på centralenheden.  

 Sirenen hyler i tre minutter.  

  

Medfølger til fastgørelse:  

  

 Fire skruer  

 Fire rawplugs  

  

Du skal bruge en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, når du sætter sirenen op.   

  

Desuden medfølger batterier, som allerede sidder i sirenen.  

  

Målene på sirenen er 29 cm (H) x 11 cm (B) x 3,5 cm (L).  

  

  

Sirenesikring  

Sirenen har en sikring (tamper) indbygget, som gør at sirenen hyler i den indstillede tid, hvis låget på sirenen 

åbnes. Via det online kontrolpanel kan sirenesikringen slås fra i en time (se beskrivelse senere), typisk til brug 

ved batteriskift.   
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Bekræftelseslyde: 

Sirenen har forskellige lyde for at give information til brugeren. Her er en oversigt.  

   

 
  

Montering af den indendørssirene  

Du skal have installeret og registreret grundpakken fra LOCKON, før du monterer og registrerer sirenen. Vi 

anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere 

om rækkevidden i trin 5.  

  

  

Trin 1 af 7 – Fjern låget  

Fjern låget på sirenen for at få adgang til batterierne, monteringshullerne og knapperne.  

  

1. Fjern skruen som sikrer, at låget sidder fast til bunden af sirenen og afmontér låget.  

2. Åbn låget der skjuler batteriene ved brug af en skruestrækker.  

3. Indsæt batterierne, sirenen vil give et kort bip når det sidste batteri tilsluttes.  

4. Luk batterilåget med skruerne.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Skrue til fastgørelse af låg sidder her.  
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Trin 2 af 7 – Aktivering af sirenen  

Nu skal du aktivere sirenen. Sæt den til indlæring:  

  

1. Sæt den første konfigurationsknap i ON-position. (Sirenen afgiver to bip).  

  

  

Trin 3 af 7 – Indlæring af sirenen  

Mens du gør nedenstående, skal den åbne sirene ligge foran dig.  

  

1. Gå ind på det www.lockon.dk login på Min alarm – login og gå på min alarm til det online kontrolpanel   

                 

 

2. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke kan det være fordi, din computer blokerer for 

pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).  

 

 
  

3. Login igen hvis den ikke straks åbner dit onlinekontrolpanel. 

4. Tryk på de 3 prikker øverst til højre  

5. Vælg punktet Enhedsstyring  

6. Under punktet Lokal enhedsadgang. Finder du din centralenheds lokal adgang (http:// adresse)    

7. Tryk på øjet og der kommer en kode frem, den skal du kopiere. Tryk på http linket og en nye side åbner. 

http://www.lockon.dk/
http://www.lockon.dk/
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8. Tryk på øjet og der kommer en kode frem, den skal du kopiere. Tryk på http linket og en nye side åbner. 

 

9. Login med admin som bruger og indsæt koden du kopieret. 

10. Vælge mappen sensor, program Siren 

xxx 
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11. Tryk Learn Siren Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Inden for 30 sekunder afgiver sirenen to 

bip, og det bekræfter, at de er forbundet. 

12. Tryk herefter den første konfigurationsknap tilbage i OFF-position. Sirenen bekræfter med ét bip. 

Bemærk: 

Som standard er sirenes sikringsknap slået til. Funktionen kan slås fra i én time, se nedenstående.  

  

  

Trin 4 af 7 – Indstillinger på sirenen  

I menuen under udendørssirene kan du desuden vælge følgende indstillinger:  

  

 Siren Tamper ON = Sirenesikring til - alarmen går i gang, hvis låget afmonteres.  

 Siren Tamper OFF =Sirenesikring fra - alarmen går ikke i gang, hvis låget afmonteres, virker 1 time.  

 Confirm ON = Bekræftelseslyd til - sirenen bekræfter en kommando med lyd.  

 Confirm OFF = Bekræftelseslyd fra - sirenen bekræfter ikke en kommando med lyd.  

 Entry Sound ON = Indgangslyd til - sirenen bipper som nedtælling ved ind- og udgang.  

 Entry Sound OFF = Indgangslyd fra - sirenen bipper ikke som nedtælling ved ind- og udgang.  

  

Flyt prikken alt efter dit ønske. 

  

Vi anbefaler følgende indstillinger inden montering:  

  

1. Vælg Sirenesikring fra, tryk på Siren Tamper 

Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som 

bekræftelse.  

2. Vælg Bekræftelseslyd til, tryk på Confirm.  

Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som 

bekræftelse.  

3. Vælg Indgangslyd til, tryk på Entry Sound.  

Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som 

bekræftelse.  
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Sirenen er nu klar til at blive monteret/placeret. Vi anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden 

og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere om rækkevidden herunder.   

  

Trin 5 af 7 – Placering af sirenen    
Vi anbefaler, at du tester sirenen på den ønskede placering inden montering, så du er sikker på, at den er 

indenfor rækkevidde af centralenheden.   

  

1. Placér sirenen der hvor du vil installere den.  

a. Sirenen kan installeres 10-15 meter fra centralenheden, den skal dog mindst være to meter fra 

centralenheden. Den maksimale rækkevidde er afhængig af boligforholdene. Ved helt optimale 

forhold hvor der ikke er nogen mure, kun én etage og et begrænset antal trådløst udstyr, er 

rækkevidden op til 20 meter.  

2. Sirenen kan placeres fladt på fx toppen af et skab el.lign. eller monteres på væggen (se trin 6).  

  

  

Trin 6 af 7 – Montering af sirenen  

Når du har markeret, hvor du vil placere enheden, kan du montere den.  

  

1. Bor de fire huller som du markerede under trin 5.  

2. Sæt rawplugs i hullerne.  

3. Sæt bagsiden af enheden op til væggen og skru den godt fast.   

4. Sæt låget på igen og fastgør låget med skruen.  

  

  

Trin 7 af 7 – Test af sirenen  

Afslut med at teste sirenen ved at slå alarmen til og fra for at høre ind- og udgangslydende. Aktiver også en 
alarm i huset så du kan høre, om både den indbyggede sirene i centralenheden og den indendørssirene 
hyler.  
  

Bemærk, at den indendørssirene reagerer lidt forsinket i forhold til den indbyggede sirene. 

 

Fejlfinding    
Bemærk at sirenen kun kan modtage signaler og lytte efter nye kommandoer/signaler (fx sæt hyletone i 

gang), men kan ikke svare på dem.   

  

Årsager til fejl er typisk følgende:   

  

1. Sirenen er uden rækkevidden  

a. Den typiske årsag til fejl er, at sirenen er indlært tæt på centralenheden og herefter flyttet for 

langt væk. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og teste den.  

b. Rækkevidden er 10-15 meter mellem centralenheden og sirenen, men den reelle rækkevidde er 

afhængig af boligforholdene. Forskellige materialer i inder- og ydermure samt etage-adskillelser 

påvirker trådløse signaler forskelligt. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og 

teste den.  

2. Sirenen er tidligere blevet indlært flere gange   

a. Løsningen er at nulstille sirenen. Læs om nulstilling herunder.  
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Jeg kan ikke tilføje sirenen til centralenheden 1. 

Vær sikker på at alarmen er slået fra.  

2. Tjek at konfigurationsknap 1 står i ON-positionen. Sirenen bipper når dette sker, og igen når knappen 

sættes i OFF-positionen.  

3. Tjek at sirenen står mindst to meter fra centralenheden.  

  

  

Jeg kan ikke se sirenen på min oversigt over installerede enheder  

Sirenen vises ikke på denne oversigt på dit online kontrolpanel. Du styrer sirenen ved at sende kommandoer 

via menuen under punktet Indstillinger.  

  

  

Sirenen indstilles ikke som ønsket, når jeg sender kommandoer. Det har virket, men efter at jeg har testet 

den på forskellig vis, så virker den ”forvirret”.  

Hvis man har testet sirenen meget og ikke kan se, hvilken status den har, kan det være svært at indstille den 

korrekt. Prøv at nulstille sirenens hukommelse. Det gør du ved at:  

  

1. slå sirenesikringen fra som beskrevet ovenfor  

2. åbn sirenen, fjern batterierne og tryk én gang på sirenesikringen for at aflade.  

3. sætte konfigurationsknap nr. 6 til ON.  

4. sæt batterierne i, og sirenen vil give et kort dybt bip for at bekræfte.  

5. sæt konfigurationsknap nr. 6 til OFF.  

6. indlære sirenen på ny (se trin 3).  

  

Batterierne  

Sirenen bruger fire D-batterier, der har en gennemsnitlig levetid på to år. Sirenen fortæller dig, når 

batteriniveauet er lavt ved at afgive fem bip når du slår alarmen til eller fra, samt ved at afkorte varigheden af 

hyletonen. Vi anbefaler ikke at bruge genopladelige batterier, da de kan påvirkes af skiftende temperaturer og 

dermed ikke holder så længe.  

  

Udskiftning af batterierne:  

  

 Alarmen skal være slået fra.  

 Vælg Sirenesikring fra under Indstillinger på det online kontrolpanel og tryk Send kommando.  

 Løsn skruen i bunden af sirenen for at fjerne sirenens forside.  

 Åbn batterilåget ved at skrue de fire skruer løs.  

 Fjern de gamle batterier, tryk én gang på sirenesikringen for at aflade.  

Indsæt fire nye D-batterier (1,5 V). Tjek at de vender korrekt ved isætning.  

Skru batterilåget fast igen. Tjek at ledninger sidder korrekt og ikke kommer i klemme i låget.    Sæt låget på og 

stram skruen i bunden.   

 

Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte vores support på 43 43 60 10 eller E-mail: 

info@lockon.dk Man - torsdag fra 9:00 til 16:00 og fredag fra 9:00 til 15:00 

 

mailto:info@lockon.dk
mailto:info@lockon.dk

