Senzory a příslušenství k alarmu
Návod k obsluze
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1. Popis produktu
Bezdrátový senzor na dveře / okna, který komunikuje s našimi zabezpečovacími
zařízeními. Maximální vzdálenost od hlavní jednotky je 100 metrů na volném
prostranství.
Senzor je vybaven funkcí upozornění při nízkém stavu baterie.
Zařízení je napájeno tužkovou baterií.
Připevněte magnet na rám oken/dvěří a magnet na okno či dveře.

2. Připojení pohybových senzorů a příslušenství k alarmu
Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „Add“.
a) Nejprve vyberte typ senzoru, změňte název, zvolte typ ochrany a proveďte
další funkční nastavení,
b) Stiskněte opět možnost „Add“, a vyberte přesný typ senzoru (viz. obrázek typy
senzorů), zařízení bude nyní provádět detekci senzorů,
c) Následně v aplikaci potvrďte spárovaný senzor.

Nastavení spárovaného senzoru
Chcete-li provádět nastavení senzoru zpětně po jeho spárování, postupujte
následovně.

www.spyobchod.cz

2

Odstranění pohybového senzoru

Typy senzorů:
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Připojení bezdrátové sirény
Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „domečku“
a poté stiskněte „Add“.
a) Nejprve vyberte typ zařízení a poté název sirény (viz. obrázek, typy zařízení)
b) Zapněte sirénu, krátkým stisknutím tlačítka platí pro sirény SS07A / SS08
nebo dlouhým stisknutím tlačítka, platí pro sirény SS04 / SS02B. Siréna bude
v režimu kódování,
c) Spáruje-li se správně siréna s aplikací signálka sirény SS07A rychle blikne
dvakrát, siréna SS08 vydá dlouhé pípnutí a siréna SS04 / SS02B zapípá.
Typy zařízení
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3. 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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