
Termék áttekintése

Ez a napelemes sziréna egy teljes mértékben vezeték nélküli sziréna, amely telepíthető kocsifelhajtóra, 
kertbe vagy bármilyen egyéb külső helyszínre. A stroboszkóp sziréna elemről működik, amelyet a 
napelem folyamatosan újratölt. Valamennyi jelátvitel vezeték nélküli rádiófrekvencián történik, így 
valóban vezeték nélkül, szabadon telepíthető bárhová.

A stroboszkóp külső sziréna használható vezeték nélküli szirénaként egy vezérlőegységhez 
csatlakoztatva, vagy önálló riasztórendszerként is, amelyhez vezeték nélküli tartozékokat 
csatlakoztathat.

SS2603
Napelemes sziréna

Használati utasítás

NYÁK alaprajz

2perc5perc

Sziréna csengési időtartamának beállítása

Hangerő beállítása

magas (alapértelmezett) néma alacsony

Tolókapcsoló beállítása

30másodperc 
(alapértelmezett)

Megjegyzés: Éles vagy otthoni üzemmódban az állapot kijelző LED 5 másodpercenként egyszer felvillan, 
hatástalanítás esetén nem villog. A sziréna azonnal megszólal, amikor a szabotázs kapcsoló beélesedik. 

Megjegyzés: A halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgassa magas hangerőn a szirénát hosszú 
időn keresztül.

Megjegyzés: A késleltetési idő alatt az állapotkijelző LED másodpercenként egyszer felvillan.

Megjegyzés: Amikor a sziréna riasztóegységként működik, egy párosított távirányítóval hangtalanul is 
beélesítheti, hatástalaníthatja vagy otthoni módba kapcsolhatja a rendszert, akkor is ha az 
élesítés/hatástalanítás hangja be van kapcsolva a szirénán.
Nyomja meg az [Otthoni mód      ] gombot és tartsa 1 másodpercig, várjon, amíg a kijelző felvillan, majd 
nyomja meg az [Élesítés     ] , az [Otthoni mód      ] vagy a  [Hatástalanítás     ] gombot 3 másodpercen belül, 
így a rendszert hangtalanul beélesíti, otthoni módba kapcsolja vagy hatástalanítja.

Belépési és kilépési késleltetési idő beállítása (Amikor a sziréna riasztóegységként 
működik)

Élesítés/Hatástalanítás hangjának beállítása

Csatlakoztató gomb
Élesítés/hatástalanítás 
hangjának beállítása
Belépési/kilépési késleltetési 
idő beállítása

Belső szabotázskapcsoló

Állapot kijelző LED *
Riasztás kijelző LED

Hangerő beállítása

Sziréna csengési időtartamának beállítása

Be-, kikapcsolás (ON/OFF)
Külső szabotázskapcsoló

Sziréna

 1 8 6 5 0

9V 6F22

Ha nem szeretnéd folyton magaddal cipelni a távirányítót, egyszerűen be tudsz állítani egy késleltetést. 
Így hazaérkezéskor vagy távozáskor bőven marad időd hogy élesítsd vagy hatástalanítsd a rendszert, 
mielőtt a riasztó megszólalna.

5MIN    2MIN    30S 5MIN    2MIN    30S

HIGH    MUTE    LOWHIGH    MUTE    LOW HIGH    MUTE    LOW

5MIN    2MIN    30S

bekapcsolva kikapcsolva
(alapértelmezett)

ON            OFF ON            OFF

60másodperc 30másodperc

60S      30S        OFF60S      30S        OFF 60S      30S        OFF

kikapcsolva
(alapértelmezett)



Amikor a sziréna önálló riasztórendszerként működik és a falra van szerelve, előfordulhat, hogy az 
újonnan vásárolt tartozékokat nehezen lehet párosítani a szirénával. Ebben az esetben - a sziréna 
leszerelése nélkül – könnyedén csatlakoztathatja a tartozékokat az alábbiak szerint:

1.Győződjön meg róla, hogy a sziréna szerviz módban van.

2.Nyomja meg az [Otthoni mód      ] gombot3-szor (kérem, győződjön meg róla, hogy minden egyes 
nyomást követően egy sípolást hall, csak ezt követően nyomja meg a gombot), egy hosszú sípolást 
követően az állapot kijelző folyamatosan világít, ez jelzi, hogy a sziréna szerviz üzemmódba lép. 
Nyomja meg az újonnan vásárolt tartozék TESZT gombját vagy élesítse a tartozékot, és a következő 
sípolás után a tartozék csatlakozik a szirénához. 

   Az [Élesítés      ] gomb megnyomásával – egy rövid sípolást követően – ki tud lépni a szerviz módból.

A szerviz mód lehetőség biztosít a sziréna felszerelésére, anélkül, hogy riasztást generálna. Amikor a 
távirányító csatlakoztatva a szirénához, nyomja meg a [Hatástalanítás     ] gombot 3-szor (kérem, 
győződjön meg róla, hogy minden egyes nyomást követően kettő sípolást hall, csak ezt követően 
nyomja meg a gombot), egy hosszú sípolást követően a sziréna szerviz üzemmódba lép. Ez alatt az idő 
alatt a sziréna nem riaszt, csak sípol, ha a szabotázskapcsoló vagy az érzékelők riasztást generálnak. Ez 
kényelmessé teszi a telepítést. 
Az [Élesítés     ] gomb megnyomásával – egy rövid sípolást követően – ki tud lépni a szerviz módból.

1. Helyezze be a 9V-os elemet.
2. Állítsa be a hangerőt és a szirénázás időtartamát.
3. Kapcsolja be (állítsa ON állásba a kapcsolót) és kezdje el használni.

Használat

Fogjon hozzá

Ha nem akarja a távirányítót magával vinni, akkor belépési és kilépési késleltetési időt állíthat be. A 
belépési és kilépési késleltetési idő elegendő időt biztosít arra, hogy a riasztó megszólalása előtt el 
tudja hagyni az ingatlant, illetve hatástalanítsa a rendszert, mielőtt riasztást generál.

Belépési és kilépési késleltetés

Nyomja meg a csatlakoztató gombot (0.5 másodperc), a sípolást követően a rendszer csatlakoztatási 
állapotba lép. Nyomja meg a tartozék TESZT gombját vagy élesítse a tartozékot, és a következő sípolás 
után a tartozék csatlakozik a szirénához. A kapcsolat megszüntetéséhez nyomja meg a csatlakoztató 
gombot újra, és a sípolást követően kilép a kapcsolatból.

Miután csatlakoztatta a tartozékokat és a tartozékok behatolást észlelnek, a sziréna megszólal és a 
stroboszkóp lámpa villog, hogy elriassza a behatolót.

Függetlenül attól, hogy vezeték nélküli szirénaként vagy riasztóegységként használja, ha a szirénázás 
időtartamát követően nem hatástalanítja a rendszert, a sziréna állapot kijelzője 2 másodpercenként 
felvillan, jelezve a felhasználónak vagy a járőrnek, hogy behatolás történt. Ez a LED jelzés 1 órán át 
működik.

Működtetés riasztóegységként
Csatlakoztatás a vezeték nélküli tartozékokhoz

Megjegyzés: Nyomja meg a vezeték nélküli sziréna párosító gombját és tartsa, a kapcsolat a sziréna és a 
vezérlőegység (vagy tartozékok) között megszűnik, amikor a sziréna egyet sípol.

Telepítés

Távoli csatlakoztatás vezeték nélküli tartozékokhoz

Szerviz üzemmód
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Műszaki jellemzők

Tápfeszültség                              
Napelem kimeneti áramerősség       
Maximum riasztási áramerősség                      
Átviteli távolság                         
Működési feltételek

Sziréna maximális hangereje   
Statikus áramerősség             
Készenléti idő                            
Rádiófrekvencia                            
Ház anyaga                               
Mérete

Fúrjon négy lyukat a 
falba, tegye bele a 
tipliket, majd rögzítse 
a szerelőkeretet a 
mellékelt csavarokkal 
a helyére.

Illessze az előlap rögzítő 
füleit a hátlap felső 
pereméhez és óvatosan 
nyomja be a burkolat alját 
a helyére. Rögzítse a 
burkolatot a rögzítő 
csavarral a burkolat alsó 
peremén.

Tartsa a szerelő kertet a 
megfelelő irányba és 
jelölje be a négy szerelő 
lyuk helyét. Ha a vízálló 
burkolatra vízmértéket 
helyez, akkor pontosan 
be tudja állítani a 
megfelelő pozíciót.

Tekerje ki a rögzítő 
csavart a sziréna 
burkolatának alsó 
pereméről, majd 
óvatosan vegye le az 
előlapot.

18650 3.7V 1800mAh újratölthető lítium elem x 1
2000LX megvilágítás≥4mA (napfénynél)
<700mA
<80m (nyitott terület)
Hőmérséklet: -10⁰C - +55⁰C
Relatív páratartalom:<80% (nem lecsapódó)
110dB
<1mA
<50 nap (teljesen feltöltve)
868MHz vagy 915MHz
PC+ABS+UV-védett
309 x 230 x 79.7 mm (h x sz x m)

Nyomja meg a csatlakoztató gombot (0.5 másodperc), a sípolást követően a 
rendszer csatlakoztatási állapotba lép. Nyomja meg az [SOS] vagy az 
[Élesítés     ] gombot a vezérlőegységen, egy újabb sípolást követően a vezeték 
nélküli sziréna csatlakozik a vezérlőegységhez. A kapcsolat megszüntetéséhez 
nyomja meg a csatlakoztató gombot újra.

Miután csatlakozott a vezérlőegységhez, riasztás esetén a sziréna megszólal és 
a stroboszkóp lámpa villog.z

Működtetés vezeték nélküli szirénaként
Csatlakoztatás a riasztóegységhez

18650
6F22




