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Návod k použití
Jedná se o detektor pohybu s PIR čidlem, alarmem a klávesnicí pro zadání
přístupového kódu. Lze namontovat na zeď pomocí dodaného držáku nebo lze
použít jako volně stojící. Zprovozní se pomocí čtyřmístného uživatelského
přístupového kódu zadaného na klávesnici na přední straně alarmu. Systém má 2
provozní režimy: ALARM a CHIME. Režim CHIME je jednodušší bezpečnostní
funkce, která při spuštění poplachu vydává zvukový signál.
MONTÁŽ:
Alarm je navržen pro montáž na zeď pomocí montážní konzoly (součástí balení).
Montážní konzola poskytuje flexibilitu pro nasměrování snímače pohybu do
konkrétního směru.
1. Vyberte požadované místo pro umístění alarmu, například roh místnosti. To
zajistí maximální pokrytí prostoru.
Poznámka: alarm má detekční zónu 6 m, s přibližnými úhly 110° horizontální
a 70° vertikální. Doporučená výška pro instalaci výška je 1,8 - 2,4 m.
2. Upevňovací konzolu (držák) připevněte ke zdi pomocí dodaných hmoždinek
a vrutů. Jakmile je držák bezpečně připevněn na zdi, zasuňte držák do zadní
části jednotky a zajistěte jej na místě.
VÝMĚNA BATERIE:
Alarm s pohybovým čidlem vyžaduje tři AAA baterie. Prostor pro baterie je umístěn
na zadní straně jednotky.
1. Vyšroubujte šroub krytu pro baterii a vysuňte kryt ve směru otevřené šipky.
2. Vložte tři AAA baterie. Dbejte na to, abyste dodrželi polaritu baterií.
3. Nasaďte kryt baterií a zajistěte šroubem.
Poznámka: Pohybový alarm má kontrolku vybití baterie. Když je potřeba baterie
vyměnit, kontrolka bude pomalu blikat.
KLÁVESNICE:
Umožňuje nastavit osobní čtyřmístné heslo pro zapnutí a vypnutí alarmu.
1. Po každé výměně baterií musíte resetovat heslo.
2. Po výměně baterií červená kontrolka LED na přední straně alarmu bude
trvale svítit. Zadejte čtyřmístné heslo. Můžete použít předcházející nebo
zadat nové. Každý vstup bude potvrzen pípnutím. Po zadání poslední číslice
kontrolka zhasne. Když se při zadávání hesla spletete, vyjměte baterie a celý
postup zopakujte. Po zhasnutí kontrolky LED je alarm v klidovém stavu.
3. Nasaďte kryt prostoru pro baterie a zajistěte šroubkem.
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PROVOZ V REŽIMU ALARM:
1. Pro aktivaci režimu ALARM musí být přepínač režimu na boku jednotky
nejprve nastaven do polohy ALARM.
2. Zadejte čtyřmístné heslo pro přístup uživatele. Po zadání každé číslice zazní
alarm. Pokud zadáte nesprávné číslo jednotka zazní 3x a zůstane v klidovém
stavu.
3. Po zadání správného čtyřmístného čísla se červená LED okamžitě rozbliká,
což znamená, že bylo zahájeno 30 sekundové výstupní zpoždění. Zpoždění
umožňuje včas opustit chráněnou oblast bez spuštění poplachu. Po uplynutí
30 sekund LED přestane blikat a alarm zabezpečuje hlídaný prostor.
4. Když je detekován pohyb, červené světlo začne blikat. Během následujících
10 sekund je nutné zadat přístupový kód pro deaktivaci alarmu. Pokud se tak
nestane, rozezní se siréna na dobu 30 sekund a pak se vypne. Po 10
sekundách alarm opět zkontroluje pohyb. Pokud je detekován, siréna zazní
znovu. Cyklus se bude opakovat, dokud nebude jednotka deaktivována.
VYPNUTÍ ALARMU:
Zadejte čtyřmístné heslo pro přístup uživatele. Po zadání každé číslice zazní tón
alarmu. Dvě bliknutí LED značí, že heslo pro přístup uživatele je správné a systém
byl deaktivován. Pokud zadáte nesprávné heslo, zazní zařízení 3x hlasitějším
pípnutím. Zadejte správný kód kdykoli po spuštění alarmu, aby se deaktivoval.
PROVOZ V REŽIMU CHIME:
1. Pokud je jednotka v režimu ALARM, zadejte správné heslo pro vypnutí.
2. Chcete-li aktivovat režim CHIME, posuňte přepínač režimů na boku přístroje
do polohy CHIME.
3. Zvukový signál (ostrý hlasitý tón) zazní vždy 1x ihned po detekci pohybu.
Není vyžadováno žádné heslo. Pohybový senzor se resetuje.
4. Chcete-li deaktivovat tuto signalizaci přepněte přepínač ALARM / CHIME do
režimu ALARM.

V Ostravě, 6. 1. 2020

ing. Karel Ospalík
jednatel

