
 

TÁVIRÁNYÍTÓS INFRARIASZTÓ 

KÜLTÉRI SZIRÉNÁVAL 

MODEL MA35 
 

A készülék jellemzői:       

* Multicsatornás távirányító DIP kapcsolókkal  

* Egyszerű telepíthetőség 

* Távirányítós üzemmód 

* Szabotázsvédett sziréna a vezeték elvágásának esetén 

* Alacsony elemfeszültség kijelzés 

* 30 sec kimeneti késleltetés 

* 4 sec bemeneti késleltetés 

* Kb. 7 m látótávolság, 30 függőleges és 60 vízszintes látószög 

A készülék fő egységei: 

Riasztó központ mozgásérzékelővel és beltéri szirénával + 1 db kültéri sziréna + vezeték + 1 db távirányító 

A riasztókészülék működése 

1.   A készülék bekapcsolása (élesítés) 
A riasztóval őrzött terület elhagyásakor a távirányítót irányítsa a központi egység irányába és nyomja le egyszer a felső, ”ARM” 
bekapcsoló gombot, ekkor egyszeri, rövid hangvisszajelzés igazolja, hogy a készülék bekapcsolt. Ekkor összesen mintegy 30 
másodperc ideje marad a helyiség elhagyására. 

2. A készülék kikapcsolása                                                                                                                                                  
A riasztóval őrzött területre történt belépéskor a távirányítót irányítsa a központi egység irányába és nyomja le egyszer az alsó 
”DISARM” kikapcsoló gombot. A riasztóval őrzött helyiségbe történő belépéskor a központi egység egyszeri 
hangvisszajelzéssel igazolja, hogy mozgásérzékelés történt, ezt követően négy másodperc ideje marad a készülék 
távirányítóval történő kikapcsolására. 
A TÖBBCSATORNÁS TÁVIRÁNYÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL EGYÉNI KÓDBEÁLLÍTÁS LEHETSÉGES. EZT KIZÁRÓLAG 
SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE! A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A KÖZPONTI EGYSÉG DIP KAPCSOLÓI AZONOS ÁLLÁSBAN 
ÜZEMELTETHETŐK! 

Alacsony elemfeszültség kijelzése 
A riasztó központ homloklemezén található LED kijelző piros fénnyel világít, ezzel jelzi, hogy a 4 db 1,5V AA típusú elem 
lemerült és cserére szorul. 
A távirányítóban három darab LR44 típusú elem szolgáltat feszültséget. Az alacsony elemfeszültséget illetve az elemek 
kimerülését jelzi, amennyiben a távirányító ”ARM” vagy ”DISARM” feliratú gombjának lenyomásakor a LED kijelző szokásos 
piros fénye nem látható, ekkor távolítsa el a távirányító elemtartóját majd cserélje ki a használt elemeket friss elemekkel az 
elemtartóban látható ábra szerint. 

Karbantartás: 
Az egységeket puha nedves ruhával tisztítsa le és törölje szárazra. Ne használjon vegyi anyagokat mert ezek károsíthatják a 
készüléket vagy színvesztést okozhatnak. 

Hibakeresés: 
1. A készülék nem működik az elemek behelyezése után. 
2. Bizonyosodjon meg, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve és érintkeznek az elemtartóban lévő diagramm 

szerint. 
3. A riasztó nem működik. 
4. Bizonyosodjon meg, hogy az elemtartó hátlapja megfelelően tartja az elemeket és hogy a távirányitó LED piros 

kijelzője a be- és kikapcsoló gomb lenyomásakor azonnal világit. 
5. Az egység alján található piros jelző világit. 
6. Ez az alacsony elemfeszültség jelzése. A régi elemek cserére szorulnak. 
7. A távirányító LED kijelzője nem világit a ki- és bekapcsoló gombok megnyomásakor. 
8. Távolítsa el a távirányító hátfalát és cserélje ki az elemeket. 

Kezelési utasítás: 
FIGYELEM! Csatlakoztassa a kültéri szirénát a központi riasztóegységhez mielőtt az elemeket behelyezné a szirénába, 
ellenkező esetben a külső sziréna folyamatosan riasztani fog. 

Az elemek behelyezése: 
1. Távolítsa el a csavart a kültéri sziréna hátsó részéből.  
2. Emelje le a hátsó fedőlapot.  
3. Helyezze be az elemeket. 4 
4. . Tegye vissza a hátsó fedőlapot és megfelelően csavarozza vissza. 

FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy az elemeket a megfelelő kör alakban helyezte-e be. 

FIGYELEM! NE HELYEZZE AZ ELHASZNÁLT ELEMEKET HÁZTARTÁSI SZEMETES GYŰJTŐBE! 

A készülék felszerelése: 
1./ Helyezze a kültéri szirénát a kívánt helyre és stabilan rögzítse. 
2./ Vezesse a vezetéket a kültéri szirénától a központi egységhez és csatlakoztassa. 

Működési leírás 
Amint a központi egység működésbe lép, riasztási esemény esetén a kültéri sziréna azonnal megszólal ezzel is növelve a 
riasztó hatékonyságát. Amennyiben a kültéri sziréna és a központi egység közötti vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva, 
vagy a vezetéket elvágják a kültéri sziréna folyamatos hangjelzést ad! 
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