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Handleiding Agrippa kleefmagneet 
Om de kleefmagneet te koppelen dient u hem met een schroevendraaier te openen. Eenmaal 

geopend zijn er twee knopjes zichtbaar: ENT en INC. 

Met de ENT knop komt u in het menu van de kleefmagneet en met deze knop bevestigt u een keuze. 

Met de INC knop klikt u door de menu’s en instellingen. 

 

Koppelen van de rookmelder met de kleefmagneet. 
1. Druk op de knop ENT om in het menu te komen.  

(een 0 is zichtbaar.) 

2. Druk op INC Op het display verschijnt een 1. 

3. Druk op ENT om de keuze te bevestigen.  

(3 knipperende lichtjes verschijnen). 

4. Schroef het deksel terug op de kleefmagneet. 

5. Open de deur totdat hij blijft kleven aan de magneet.  

(het deksel moet geplaatst zijn, anders werkt de magneet niet.) 

6. Druk op de vierkante rode knop van de kleefmagneet. 

7. Druk op de testknop van het brandalarm om het alarm te laten klinken.  

(Afhankelijk van het alarm moet er meerdere keren op de testknop gedrukt worden omdat 

sommige alarmen na 2 keer piepen stoppen.) 

8. Het display verandert om aan te geven dat de Agrippa aan het luisteren in naar het alarm. Dit 

duurt ongeveer 15 seconden. 

9. De deur sluit zodra het aanleren van de rookmelder klaar is.  

(Als het alarm nog klinkt kan dit gestopt worden.) 

 

Het duurt tot maximaal 2 minuten voordat het geluid verwerkt is. Dit is zichtbaar doordat het 

de streepjes op het display ronddraaien. 

 

Let op: 

De melder dient binnen 20 minuten te zijn aangeleerd, anders moet het proces opnieuw 

doorlopen worden. 
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Instellen tijd en automatisch sluiten om vooringestelde tijd 
Het is mogelijk de kleefmagneet dagelijks te activeren en deactiveren op een vooringestelde tijd. De 

huidige tijd moet ingesteld worden voor de timer ingesteld kan worden.  

LET OP!  

Bij een lege batterij blijven ingestelde timers ongewijzigd maar de huidige tijd dient opnieuw 

ingesteld te worden. 

Instellen huidige tijd 
1. Verwijder het deksel van de magneet en klik op de ENT knop.  

(een 0 verschijnt). 

2. Klik op de INC knop tot dat er een 4 verschijnt. 

3. Klik op ENT om te bevestigen. 

(het cijfer 4 zal gaan knipperen, daarna verschijnt een 0) 

Toets de huidige tijd in bijvoorbeeld 12.30 uur ‘s middags is: 1230. 

4. Klik op INC totdat er een 1 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

5. Klik op INC totdat er een 2 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

6. Klik op INC totdat er een 3 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

7. Klik op INC totdat er een 0 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

De huidige tijd is ingesteld en de ledjes op het display gaan uit. 

Instellen deactiveren van de kleefmagneet 
1. Verwijder het deksel van de magneet en klik op de ENT knop.  

(een 0 verschijnt). 

2. Klik op de INC knop tot dat er een 5 verschijnt. 

3. Klik op ENT om te bevestigen. 

(het cijfer 5 zal gaan knipperen, daarna verschijnt een 0) 

Toets de huidige tijd in bijvoorbeeld 23.30 uur ‘s middags is: 2330. 

4. Klik op INC totdat er een 2 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

5. Klik op INC totdat er een 3 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

6. Klik op INC totdat er een 3 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

7. Klik op INC totdat er een 0 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

De tijd voor het deactiveren is ingesteld en de ledjes op het display gaan uit.  

Instellen activeren van kleefmagneet 
1. Verwijder het deksel van de magneet en klik op de ENT knop.  

(een 0 verschijnt). 

2. Klik op de INC knop tot dat er een 5 verschijnt. 

3. Klik op ENT om te bevestigen. 

(het cijfer 5 zal gaan knipperen, daarna verschijnt een 0) 

Toets de huidige tijd in bijvoorbeeld 07.30 uur ‘s middags is: 0730. 

4. Klik op INC totdat er een 0 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

5. Klik op INC totdat er een 7 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

6. Klik op INC totdat er een 3 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

7. Klik op INC totdat er een 0 verschijnt, klik op ENT om te bevestigen. 

De tijd voor het activeren is ingesteld en de ledjes op het display gaan uit.  
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Activeren/deactiveren kleefmagneet 
Als de kleefmagneet geactiveerd is wordt deze gedeactiveerd zodra de rode knop ingedrukt wordt. 

Het display toont het batterij niveau.  

Als de kleefmagneet gedeactiveerd is wordt de magneet gereset door de rode knop in te drukken. 

Het display zal tonen waarom de magneet gedeactiveerd is. Als na 10 seconden geen alarm 

gedetecteerd wordt dan zal de magneet weer geactiveerd worden. (Behalve wanneer de 

batterijspanning laag is of de timer geactiveerd is.) 

Menu overzicht 
1. Aan leren van het alarm 

2. Gebruik deze optie als het display ondersteboven vertoond wordt. 

3. Instellen standaard volume instellingen naar 70dB. Oude volume instellingen worden 

gereset. 

4. Instellen huidige tijd 

5. Instellen tijd van deactiveren van de magneet 

6. Instellen tijd van activeren van de magneet 

7. Toon huidige tijd, de-activatie tijd en activatie tijd. 

8. Instellen volume naar 65dB. Let op, door deze instelling te gebruiken is de kans op foutieve 

de-activatie door achtergrond geluid vele malen groter. 

9. Instelling voor het aanleren van alarmbellen in plaats van piep. (alleen gebruiken na het 

aanleerproces uit menu optie 1.) 
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Display overzicht 
b9 tot en met b0: 

Batterij niveau (b9 batterij is vol -> b0 batterij is bijna leeg) 

bL: 

De batterij is leeg en de magneet wordt gedeactiveerd totdat er een nieuwe batterij geplaatst is. 

A: 

De magneet is gedeactiveerd vanwege een alarm. 

F: 

De magneet is gedeactiveerd vanwege een ingestelde timer. 

E1: 

Het batterij niveau is te laag om een alarm aan te leren. 

E2: 

Het deksel is niet geplaats waardoor het alarm niet aangeleerd kan worden. 

E3: 

De rode knop is niet binnen 20 minuten ingedrukt waardoor het aanleer proces niet gestart is. 

E4: 

Het gedetecteerde geluidsniveau is lager dan 65dB  

(bij gebruik van het standaard volume niveau van dB.) 

E5: 

Het aangeleerde alarm is gedetecteerd maar de timing kon niet geïdentificeerd worden. Het juiste 

volume is ingesteld maar er kan een vertraagde de-activatie optreden.  

E6: 

Het gedetecteerde geluidsniveau is lager dan 65dB  

(bij gebruik van het standaard volume niveau van 70dB.) 

E7: 

Er is geen alarm aangeleerd of de kleefmagneet is terug in de standaard instellingen. 
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Testen 
1. Open de deur zodat hij open gehouden wordt door de kleefmagneet. 

2. Controleer of alle deuren tussen het alarm en de kleefmagneet gesloten zijn. 

3. Laat het alarm klinken. (Druk op de testknop van het alarm) 

4. De magneet zal binnen 20 seconden gedeactiveerd worden zodat de deur sluit. 

5. Controleer of de deur volledig afgesloten is. 

6. Druk op de rode knop van de kleefmagneet om de magneet te resetten. Als de knop niet 

ingedrukt wordt zal hij na 30 minuten automatisch geactiveerd worden. 

De test kan versneld uitgevoerd worden door de rode knop 4 seconden ingedrukt te houden. Na 10 

seconden zal de rode punt op het display iedere seconden knipperen. Daardoor zal de deur sluiten na 

5 seconden in plaats van na 20 seconden. De kleefmagneet zal terug gaan naar de normale werking 

nadat er alarm gedetecteerd is of 5 minuten nadat de rode knop ingedrukt is.  

De bovenstaande functie is bedoeld om het vervelende geluid dat klinkt tijdens de installatie te 

verkorten en daarmee overlast te verminderen. 

Onderhoud 
Controleer alle branddeuren als onderdeel van uw wekelijkse brandinspecties. Bij normaal gebruik 

zal de kleefmagneet gedeactiveerd worden binnen 20 seconden nadat een alarm is geweest. 

Vervang batterijen jaarlijks of bij een laag batterij niveau. Verwijder het deksel met behulp van een 

schroevendraaier en vervang de batterijen door nieuwe batterijen. Bijna alle instellingen blijven 

behouden. Alleen de huidige tijd dient opnieuw te worden ingesteld. (zie instellen huidige tijd). 

Belangrijk 
Soms zit het deksel niet helemaal recht op de melder daardoor werkt de melder niet naar behoren. 

Controleer daarom altijd als de deksel teruggeplaatst wordt of hij goed sluit en juist gemonteerd is. 


