
Uživatelský manuál
 Model: OR-MA-707 

Jednotlivé opravy a úpravy vedou ke ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které 
mohou být důsledkem nesprávné instalace nebo provozu zařízení.

Při montáži zařízení nezapomeňte, že detektor pohybu je aktivován detekcí pohybu nebo tepla. 
Abyste zabránili falešným poplachům, umístěte senzor na místo, které není vystaveno 
přímému slunečnímu záření a dále od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, radiátory, žárovky atd. 
Vzhled, funkce, funkce a specifikace zařízení se mohou bez vědomí uživatele změnit.

1. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
2. Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin.
3. Pokud je kryt poškozen, zařízení nepoužívejte
4. Neprovádějte žádné opravy sami.

POZNÁMKA
24měsíční záruka se vztahuje na produkt s výrobním těsněním, které by nemělo být porušeno!

VLASTNOSTI:

Bezdrátový mini alarm s pohybovým senzorem a vestavěnou sirénou používá infračervené 
záření a je ovládán dálkovým ovladačem (ON / OFF). Umožňuje zlepšit zabezpečení a 
kontrolu přístupu do místností. Má vysokou hlučnost a nízkou úroveň falešných poplachů. 
Montáž na zeď (v sadě pohyblivý kloub, který umožňuje nastavit úhel sklonu detektoru) 
nebo jako volně stojící zařízení.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ:

Nejvhodnějším místem pro montáž detektoru je výška 1,5 - 2 m. Při montáži alarmu 
nezapomeňte, že detektor pohybu je aktivován detekcí pohybu nebo tepla.

Vkládání baterií:

Před prvním spuštěním alarmu nainstalujte do senzoru 4 baterie AA (nejsou součástí 
dodávky) a odstraňte plastovou ochranu baterií z dálkového ovladače.

Výměna / instalace baterií do senzoru:
- Otevřete kryt baterie na zadní straně senzoru
- vložte alkalické baterie do zařízení při zachování správné polarity (+, -) - 
zakryjte kryt baterií

POZNÁMKA
Doporučujeme používat alkalické baterie. Při vkládání baterie je alarm deaktivován.



NÁVOD K POUŽITÍ:
Zapnutí alarmu:
Před opuštěním „chráněné místnosti“ stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
ARM / DISARM k aktivaci alarmu. Rozsvítí se zelená LED na senzoru a zařízení vydá 
krátké pípnutí. Když zelená LED zhasne, znamená to, že byl alarm úspěšně nastaven.

Vypnutí alarmu:
Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko ARM / DISARM na dálkovém 
ovladači. Čas zapnutí na vstupu: 5 sec, na výstupu 20 sec.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

napájení senzoru: 4xAA (není součástí 
dodávky) 
napájení ovladače: 3xLR44 (součástí 
balení) 
objem: ≤95 dB
úroveň úhlu senzoru: 1100
Čistá hmotnost: 0,18 kg

Konstrukce a technické údaje zařízení se mohou bez vědomí uživatele změnit. 

Podle ustanovení zákona ze dne 29. července 2005 o OEEZ je zakázáno kombinovat 
odpadní zařízení se symbolem přeškrtnuté popelnice společně s jiným odpadem. Uživatel, 
který se chce zbavit elektronických a elektrických zařízení, je povinen jej vrátit do místa sběru 
použitých zařízení.
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