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Outdoor Siren 

1. Front Cover 

2. Mounting Holes 

3. Battery Switch 

4. Dip Switches 

5. Tamper Switch 

6. LED Strobe Light 

 

Sirene voor buiten 

(NEDERLANDS) 

1. Afdekplaatje voorzijde 

2. Schroefgaten t.b.v. montage 

3. Batterijschakelaar 

4. DIP-schakelaars 

5. Anti-manipulatie-schakelaar 

6. Stroboscoop LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 

Follow instruction in this document 

to setup and use the accessory. For 

further setting and operation detail, 

please visit Blaupunkt website 

http://www.blaupunkt.com to 

download the complete manual. 

Getting Started 

1. Put the Control Panel into 

learning mode. 

2. Slide the Battery Switch to ON 

position to power on the siren. 

The siren will emit a beep and 

flash its LEDs once.  

3. Locate the Dip Switches, use a 

sharp object to slide the Dip 

Switch marked 1 to ON position. 

The siren will send a learn 

signal in 3 seconds and emit a 

beep, the LED 1 and 3 will flash 

once. 

4. Refer to Control Panel manual 

to complete learning process. 

5. If learning is successful, the 

siren will emit a beep, the LED 1 

and 3 will flash once to confirm. 

6. Slide Dip Switch 1 to OFF 

position. Learning is now 

complete 

If learning fails, Slide Dip Switch 

1 to OFF, then ON again to 

repeat learning process. 

Mounting Location 

 The siren is waterproof for 

outdoor mounting. 

 Mount the siren on external 

wall of your house to attract 

attention when an alarm is 

activated. 

 Mount as high as possible out 

of easy reach. 

Installation 

1. Use the four mounting holes as 

template, drill holes on the wall 

2. Fix the back cover onto the wall 

with screws and plugs provided. 

3. Replace the front cover on the 

back cover; make sure the 

tamper switch is fully depressed 

when siren is mounted. 

Battery 

4 x 1.5V alkaline D batteries 

(Pre-inserted) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS 

Volg de instructies in document 

voor installatie en gebruik van dit 

accessoire. Voor uitgebreidere 

informatie over instellingen en 

gebruik bezoekt u de Blaupunkt 

website http://www.blaupunkt.com 

om de complete handleiding te 

downloaden. 

Aan de slag 

1. Zet het controlepaneel in de 

koppelmodus, 

2. Schuif de batterijschakelaar 

naar de AAN positie (ON) om de 

sirene van stroom te voorzien. 

De sirene zal piepen en de LED 

zal knipperen om aan te geven 

dat het apparaat klaar is voor 

gebruik. 

3. Vind de DIP-schakelaars en 

gebruik een spits object om 

DIP-schakelaar 1 naar de AAN 

(ON) positie te schuiven. De 

sirene zal gedurende 3 

seconden een koppelsignaal 

sturen en een piepsignaal 

geven. De LED’s 1 en 3 

knipperen 1 keer. 

4. Zie de handleiding van het 

controlepaneel voor afronding 

van het koppelproces. 

5. Indien succesvol gekoppeld, 

geeft de sirene een piepsignaal 

en knipperen LED’s 1 en 3 één 

keer ter bevestiging. 

6. Schuif DIP-schakelaar 1 naar de 

UIT (OFF) positie. De koppeling 

is nu voltooid. Indien de 

koppeling niet lukt, schuift u 

DIP-schakelaar 1 naar UIT en 

dan weer naar AAN om het 

leerproces vanaf stap 3 te 

herhalen. 

Ophanglocatie 

 De sirene is waterdicht en 

daardoor geschikt voor 

montage buiten. 

 Monteer de sirene op een 

buitenmuur van uw huis, om 

aandacht te trekken indien het 

alarm geactiveerd wordt.  

 Monteer zo hoog mogelijk, om 

eenvoudige toegang voor 

kwaadwillenden te 

verhinderen. 

Installatie 

1. Gebruik de 4 schroefgaten voor  

montage als sjabloon, en boor 

gaten in de muur. 

2. Monteer de achterzijde aan de 

muur met de bijgeleverde 

pluggen en schroeven. 

3. Plaats de afdekplaat voorzijde 

over de achterzijde, en zorg 

ervoor dat de 

anti-manipulatie-schakelaar 

volledig is ingedrukt als de 

sirene is gemonteerd. 

Batterij 

4 x 1,5V alkaline D batterijen 

(voorgemonteerd) 

 

http://www.blaupunkt.com/

