Lokální alarm se sirénou Secutek GS-SS08ZJ
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 3, Praha 4–141 00
Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz
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1. Obsah balení
•
•
•
•
•

Siréna
AC adaptér
2x dálkový ovladač
Okenní/dveřní senzor
Pohybový senzor

2. Popis siréna
Přední strana

Zadní strana – pod krytem

1 – Jumper pro nastavení prodlení alarmu (30s, 2min, 5 min)
2 – Slot pro baterii
3 – Jumper pro nastavení hlasitosti alarmu (70dB, 110dB, Ticho)
4 – Konektor napájení
5 – Tlačítko „Learn“, pro párování

3. Začátek – Siréna
•
•
•
•

Odšroubujte zadní kryt sirény
Nastavte parametry sirény (hlasitost, prodlevu alarmu) pomocí „jumperu“.
Vložte do zařízení baterii a připojte ho k napájecímu adaptéru.
Poté krátce stiskněte tlačítko učení, siréna bude v režimu párování
Pro spárování jednotlivých čidel či příslušenství je nutné vždy stisknout krátce
tlačítko „Learn“ na siréně - zazní zvukový signál.
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•
•

Nyní můžete spárovat sirénu s ostatním příslušenstvím (alarmy, senzory,
ovladači).
Poté připevněte Sirénu na budovu.

4. Párování jednotlivého příslušenství
Pro spárování jednotlivých čidel či příslušenství je nutné vždy stisknout krátce tlačítko
„Learn“ na siréně - zazní zvukový signál.
Poté stiskněte tlačítko „Learn“ či vykonejte příslušný pokyn (dle návodu níže) se
zařízením, které chcete spárovat.
Dálkový ovladač
Pro spárování ovladače se sirénou postupujte následovně:
1 – Zapojte sirénu a stiskněte krátce tlačítko „Learn“ – zazní zvukový signál.
2 – Podržte tlačítko s ikonou domečku.
3 - Zazní zvukový signál a zařízení je spárováno.
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1 – Otevřeno – alarm je vypnutý
2 – Zavřeno – alarm je aktivní
3 – Párování
4 – SOS – tlačítko pro aktivaci sirény

Dveřní/okenní senzor
Pro spárování tohoto čidla se sirénou postupujte následovně:
1 – Zapojte sirénu a stiskněte krátce tlačítko „Learn“ – zazní zvukový signál.
2 – Posuňte magnetem od vysílače na délku delší dvou cm.

3 – Zazní zvukový signál a zařízení je spárováno
PIR čidlo
Pro spárování tohoto čidla se sirénou postupujte následovně:
1 – Zapojte sirénu a stiskněte krátce tlačítko „Learn“ – zazní zvukový signál.
2 – Odšroubujte kryt PIR čidla a stiskněte tlačítko „learn“ na čidle.
3 – Poté proveďte pohyb před čidlem
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4 – Zařízení je spárováno

5. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání
musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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