
Návod k použití stropního alarmu  AT 380 NEW

Popis:

Obr. A Alarm

1. PIR senzor
2. Siréna
3. Infračervený senzor
4. LED indikace baterií
5. Externí připojení napájení
6. Montážní konzole

Prostor pro bateri

Instalace baterie: Alarm:

1. K prostoru pro baterii se dostanete ze zadní strany alarmu tak, že odstraníte šrouby ze zadní části montážní konzoly.
2. Vložte 4x C baterie (nejsou součástí balení) a dodržte polaritu (viz obr C)
3. Když jsou baterie vloženy, alarm pípne velmi hlasitě a indikuje tak, že baterie jsou nainstalovány správně.
4. Dejte zpět montážní konzolu a upevněte ji šrouby. LED indikátor

baterií bude svítit, pokud jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit.

Dálkové ovládání:

Dálkové ovládání využívá 3x LR44 baterie (jsou součástí dodávky). Pokud se červený LED indikátor na dálkovém ovládání nerozsvítí při zmáčknutí tlačítek ‘ARM’ nebo DISARM’,
je třeba baterie vyměnit.

Programování alarmu:

1. Nastavte přepínače (12) dálkového ovládání na požadovaný kód a vyjměte baterie z alarmu. Následně počkejte alespoň 30 vteřin, dokud se alarm neresetuje.
2. Zamiřte neprodleně po vložení baterií dálkovým ovladačem na alarm a stiskněte tlačítko pro aktivaci ARM’. LED indikace alarmu jednou zabliká a indikuje tak, že došlo k přijetí kódu dálkového

ovladače.
POZNÁMKA: alarm musí být naprogramován opětovně pomocí dálkového ovladače pokaždé při výměně baterií.

Instalace:

1. Stanovte požadovanou pozici pro alarm na stropě uprostřed místnosti která má být zabezpečena.
2. Odstraňte montážní konzolu a upevněte ji ke stropu pomocí šroubů. Následně připevněte alarm k montážní konzoli a zajistěte jej šrouby po

stranách.

Provoz:

Zamiřte při odchodu z chráněného prostoru dálkovým ovladačem na alarm a stiskněte tlačítko pro aktivaci ‘ARM’. Potvrzující tón bude indikovat aktivaci alarmu a vy máte
30 vteřin pro opuštění místnosti. Po této době se v případě detekce pohybu spustí zvukový alarm. Zamiřte po příchodu do chráněného prostoru dálkovým ovladačem na
alarm a stiskněte tlačítko pro deaktivaci DISARM’. Po příchodu do místnosti se ozve krátké pípnutí které indikuje detekci pohybu. Máte 4 vteřiny na deaktivaci alarmu.

Poznámka: Pokud LED indikátor stále svítí, znamená to, že je třeba vyměnit.

Bezpečnostní opatření:

Obr. B

Dálkové ovládání

8. Tlačítko aktivace
9. LED indikátor
10. Tlačítko deaktivace
11. Prostor pro baterii
12. Přepínání programů



UPOZORNĚNÍ A Abyste snížili riziko úrazu elektrickým EB&Í34» šokem, měl by být tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte
výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Záruka:

Jakékoli změny, modifkace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

Obecné upozornění:

Design a specifkace výrobku mohou být změněny bez

předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované

obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny

zákonem.

Přestože manuál byl zpracován s maximální péčí,

tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic

nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v

souvislosti s chybami v manuálu.

Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

Upozornění:

Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

www.ddtechnik.cz
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