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Nástěnný  PIR ALARM  S  DÁLKOVÝM
OVLÁDÁNÍM

Poplašná zařízení s čidly PIR byly navrženy tak aby
poskytly přídavnou ochranu, pohodlné a snadné
používání. Dálkově ovládané PIR (pasivní infračervené)
poplašné zařízení může být upevněno na zeď nebo
postaveno na rovnou plochu.
Úhel detekce poplašného zařízení je 90° do vzdálenosti
6 m a může být zapnuto nebo vypnuto dálkovým

ovládáním.

Uvedení do provozu
A. Infračervené dálkové ovládání
    Uvolněte zadní kryt dálkového ovladače a vložte 12V baterii (E23A) a
    dbejte na polaritu.
    Poznámka: baterie E23A je přiložena

B. Poplašné zařízení
    Je napájeno adaptérem 9V, 200mA ( střed je  – pól).

    9V adaptér (není součástí dodávky) může být použit jako primární zdroj
    napájení poplašného zařízení.
    Baterie slouží jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku elektrické
    energie. V takovém případě se zřízení automaticky přepne na napájení
    bateriemi a nastaví se do pohotovostního stavu.
Vložení/výměna baterií
· otevřete kryt baterií zezadu alarmu
· vložte čtyři AA alkalické baterie, dodržujte vyznačenou polaritu
· vložte kryt zpět na místo
· Životnost alkalických baterií je asi 2 měsíce
Připevnění na zeď
· Vyberte vhodné místo. Optimální výška je 2 m od podlahy a sklopení o 15° úhel.
       Poznámka: Neumisťujte zařízení ke krbu, topení
       nebo na místo přímého slunečního svitu, deště
       nebo silného světla.
Provoz
PIR alarm je připraven k použití kdykoli jsou vloženy nové baterie anebo připojen síťový adaptér. Poplašné zařízení se ovládá
dálkovým ovladačem. Dálkový ovladač pracuje do vzdálenosti asi 6m a v úhlu 30°. Bílé tlačítko označené ARM/DISARM nastavuje
zařízení do různých druhů provozu.
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STAND BY Jsou-li vloženy čerstvé baterie nebo je připojen síťový adaptér zařízení se vždy nastaví do pohotovostního stavu. Nesvítí
žádna LED dioda a alarm je připraven k použití. Tento stav dá změnit dálkovým ovladačem.
PRE-ALARM Je-li zařízení v pohotovostním stavu, stiskem tlačítka na dálkovém ovladači se uvede do “předpoplachového“ stavu.
Bzučák jednou pípne a na dobu asi 30 sec. se rozsvítí zelená LED. Do pohotovostního stavu můžete zařízení uvést dalším stiskem
tlačítka. Hlídaný prostor by se měl opustit do 20-30 sec.
ARM V průběhu “předpoplachového stavu” bude zelená LED svítit po dobu 30 sec. Pak zhasne a červená LED začne blikat na
znamení, že zařízení je “odjištěno”.
TRIGGER Když během “odjištění” je hlídaný prostor narušen pohybující se osobou nebo teplým objektem, zařízení se spustí. Je-li
tlačítko dálkového ovladače stisknuto do 15 sec. zařízení přejde do pohotovostního stavu.
Nestane-li se tak, spustí se siréna signalizující narušení.
ALARM Je-li zařízení “odjištěno“ a není-li během 15 sec. stisknuto tlačítko dálkového ovladače, spustí se siréna a červená LED
zůstane svítit. Siréna se sama vypne po 45 sec.
Siréna se vypne stiskem tlačítka na dálkovém ovladači.    Pak zařízení přejde do pohotovostního stavu.
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