
OR-MA-702 

dálkový signalizátor-detekce vstupu osob a zvířat
Uživatelský manuál

DŮLEŽITÉ!
Před použitím zařízení si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. 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. Aby nedocházelo k falešným 
poplachům, umístěte snímač na místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření a mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, 
vzduchotechnika, žárovky atd.
Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým úpravám, vyhrazuje si výrobce právo na změny vlastností produktu a na 
zavedení dalších konstrukčních řešení, která nezhoršují parametry a funkční hodnoty produktu. 

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.

Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tedy potenciálním původcem nebezpečného odpadu pro lidi a životní prostředí, 
v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení. Použité zařízení je naopak cenným materiálem, ze kterého můžeme získat 
suroviny, jako je měď, cín, sklo, żalazo a další. Symbol přeškrtnutého koše může být umístěn na zařízení, na obalu nebo na dokumentech k němu 
připojených a znamená, že produkt nesmí být likvidován s jiným odpadem. Označení znamená současně s tím, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. 
srpnu 2005. Odpovědností uživatele je odevzdat použité zařízení na určené sběrné místo, aby bylo řádně zpracováno. Informace o dostupném systému 
sběru odpadního elektrického zařízení naleznete v informačním pultu obchodu a v městské / obecní kanceláři. Správné zacházení s použitým zařízením 
zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!

07/2018 

POPIS A APLIKACE:
Zařízení umožňuje ovládat vstupní dveře, které jsou umístěny v jiné místnosti nebo budově. Pohybový 
senzor PIR reagující na změny teploty v detekční oblasti bezdrátově (rádiové vlny) vyšle impuls do 
přijímače, který zvukovým signálem informuje o detekci pohybu v chráněné zóně.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ
Pager (přijímač)

rys. 1a 

1. Dioda LED
2. Reproduktor
3. Montážní držák
4. Přepínač hlasitosti a vypnutí zvuku
5. Změna vyzváněcího tónu
6. Přihrádka na baterie

Senzor (vysílač)

rys 1b 

1. Dioda LED
2. Senzor pohybu PIR
3. Otvory pro zavěšení na zeď
4. Šrouby chránící baterie
5. Kryt prostoru na baterie
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INSTALACE SNÍMAČE A PŘIJÍMAČE
Rozsah mezi přijímačem a senzorem závisí na okolních podmínkách. Před instalací doporučujeme vyzkoušet 
zařízení na vybraném místě, abyste ověřili, že jeho dosah nebyl narušen. Dosah se může výrazně snížit: stěny, 
stropy, kovové povrchy, zařízení se stejnou frekvencí, blízkost elektromotorů, transformátory, napájecí zdroje, 
počítače atd.

Určete umístění senzoru a přijímače. Vyberte místa bez skrytých vodičů, která by mohla přijít do kontaktu s 
montážními šrouby.
Při výběru umístění senzoru postupujte podle následujících pokynů:

1. Použijte montážní hardware (není součástí dodávky) a namontujte snímač na rovnou plochu.
2. Umístěte přijímač do maximální vzdálenosti 100 m (na otevřené ploše) od senzoru.
3. Zavěste nebo položte přijímač na rovný povrch.
4. Neinstalujte senzor na místa vystavená silným nárazům větru a nevystavujte jej přímému kontaktu s vodou.

5. Senzor pravidelně čistěte od prachu jemným hadříkem.
6. Pokud se zařízení nepoužívá, mělo by být skladováno bez baterií na chladném a suchém místě.
a. Pohybový senzor je infračervený a dokáže detekovat teplo. Vyhněte se nasměrování senzoru do oblastí, kde 

se vytváří teplo, např. Topení, kamna, žárovky atd.
b. Namontujte snímač nejméně 1 m nad zemí.
c. Je-li senzor namontován ve výšce více než 2 m, namiřte jej dolů, aby pokryl sledovanou oblast svým zorným 

polem.
OBSLUHA

1. Vložte dvě alkalické baterie AA * do přihrádky na baterie v přijímači.
2. Vložte do bateriového prostoru senzoru alkalickou 9V baterii.
3. K namontování senzoru můžete použít pohyblivý držák na kloubu (součástí balení).
4. Přijímač má 3 úrovně ovládání hlasitosti a schopnost ztlumení.
5. Když senzor detekuje pohyb, bezdrátově vyšle signál do přijímače.
6. Přijímač vás bude informovat o provozu zvukovým signálem (vybírat lze ze 32 melodií) nebo světelným 

signálem.
7. Po zapnutí zařízení vyčkejte 30 sekund, než se senzor aktivuje.
8. Pro zvýšení dosahu se doporučuje namontovat přijímač a vysílač ve výšce alespoň 1 m.

*Souprava neobsahuje baterie!

TECHNICKÉ ÚDAJE:
napájení přijímače: 2 x 1,5V DC typ AA (nejsou součástí balení) 
napájení senzoru: 1 x 9V DC (není součástí balení) 
dosah v otevřeném prostoru: 100 m 

úroveň hlasitosti: 80 dB 

Úhel vodorovného pohledu snímače: cca. 140° 

počet vyzváněcích tónů: 32 

stupeň ochrany senzoru: IP20 

rozměry přijímače: 90 x 65 x 25 mm 

rozměry senzoru: 90 x 60 x 45 mm 

Čistá hmotnost: 0,1 kg 

Prohlášení o shodě

Orno-Logistic Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: OR-MA-702 Snímač pohybu s bezdrátovou signalizací odpovídá 

směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.orno.pl

http://www.orno.pl/



