Rörelsedetektor för stora hundar
Installationsmanual

Rörelsesensor som känner av rörelser i ett rum.
Förhindrar en närvarande stor hund från att
utlösa larmet.

Rörelsedetektor för stora hundar
Artikelnummer 1875004

Försiktighetsåtgärder
Undvik
direkt solljus

Zonerna som
bevakas av
rörelsedetektorerna
ska inte överlappa
varandra

Placera inte detektorn i närheten
av luftkonditioneringar,
värmeapparater, etc.

Undvik ångor,
fett och vätskor.

Ø 6 mm

90°

90°

Undvik hinder som
kan blockera avkänningsområdet
(gardiner, fönster, etc. )

Inte lämplig för
utomhusbruk.

Användandet av denna detektor i ett garage avråds
Ø 6 mm
på grund av eventuell förekomst av gnagare
som ofrivilligt kan aktivera enheten. Rörelsedetektorn för
mindre husdjur är mer lämplig för användning i ett garage.

Installation
110°

110°
Ø 6 mm

För att skydda ett så stort område som möjligt, bör detektorn fixeras i rum på
en höjd av 2 meter.

Markera, använd 6 mm borr och fäst.

Spara rörelsedetektorn i centralenheten
Aktivera centralenheten

'BEEP' (PIP)

Du har två minuter på dig att spara

110°

inställningar för rörelsedetektorn till
minnet i centralenheten.
(Om du är för sen, kan du trycka på
programknappen igen.)

Tryck på programknappen
i centralen.
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LED tänds och centralen
kommer att avge en pipsignal

Spara detektorn minnet på centralenheten
Återigen har du två minuter på dig att
'BEEP' (PIP)

spara en annan sensor i centralenheten.
(Om du är för sen, kan du trycka på programknappen i
programmeringsknappen igen.)

Tryck på programmeringsknappen på rörelsedetektorn.

Centralen avger
en PIP-signal

(Varje central kan spara upp till 50 enheter.)

LED-detektor tänds.

Innan du öppnar larmcentralen ska larmet inaktiveras genom att trycka på OFF-knappen på fjärrkontrollen i 2 sekunder tills
centralenheten svarar med ett "pip".

Konfigurera zoner
För var och en av rörelsedetektorerna är bevakningszonen och sättet för konfigurering liknande och ska
göras under installationen.

Lägesbrytare
Val av zon - tillvägagångssätt för
aktivering

Lägesbrytare

Tillvägagångssättet för inbrottsdetektering
(när larmsystemet är delvis eller fullständigt aktiverat)

Fördröjd aktivering av sirener
AT - fördröjd aktivering

+
Skickar ett eller flera larmmeddelanden via telefon.

A - omedelbar aktivering
Omedelbar aktivering av inomhussiren.
B - omedelbar aktivering

+
Skichar ett eller flera larmmeddelanden via telefon.

C - omedelbar aktivering

Rörelsedetektorerna är inställda på Zon C vid leverans, omedelbar aktivering. De kan modifieras enligt ovan.
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Om larmenheten har tillgång till Internet,
kan du ställa in larmet och tilldela via
datorn (se separat manual).
I så fall har zoninställningarna
som gjordes via datorn prioritet
före omkopplarna på rörelsedetektorn.
Öppna skyddslocket till
rörelsedetektorn.

Ställ in omkopplarna i rörelsedetektorn för att tilldela dem till en
zon. Se tabell ovan.
Vi rekommenderar att
anteckna zonindelningen.

Denna detektor kan skydda ett område där en hund finns som är högre än en 30 cm finns, om
djuret inte hoppar upp på möbler.

Tekniska data
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Batteri

2 x LR6 alkaline

Drifttemperatur

+5°C / 40°C

Måtten

74 x 53 x 53 mm

Räckvidd

10 meter.

Vinkel

110°
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