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Ablakriasztó gonggal
Rend.sz.: 75 06 61

Rendeltetés:
Az ablakra vagy ajtóra egyszerűen felszerelhető készülék
riasztó hanggal hatásos védelmet biztosít illetéktelen
behatolással szemben, illetve az ajtó nyitásakor gonggal jelzi,
hogy valaki belépett. Az aktiválás mágneskontaktussal
történik. 
Tápfeszültség három gombelemről. 
A készüléket nem szabad átalakítani.

Biztonsági tudnivalók:
• Az előírások be nem tartásából származó hibákra és

károkra a garancia nem érvényes.
• A készülék és a gombelemek nem valók gyerekek

kezébe. Fennáll a veszély, hogy a gyerekek lenyelik az
elemeket!

• A kimerült gombelemeket ne dobja a háztartási szemétbe. 

• Vigyázat! A gong hangja erős! Ne hagyja hosszabb
ideig szólni, károsíthatja a hallást. 

A riasztó működtetése: 
a) Elemcsere
Ha a riasztó hang halkul, ki kell cserélni az elemeket. 
Nyissa fel a készülék elején lévő elemtartót. Vegye ki a
gombelemeket, és tegyen be három hasonló típusú új elemet.
Ügyeljen a polaritásra: az elemtartóban a �+� ill. �-� pólus
jelölve van. 
Ezután zárja az elemtartót. 

b) Felszerelés:
A riasztó fő egységét (a nagyobbik részt) rögzítse a
hátoldalán lévő ragasztócsíkkal az ablak vagy ajtó keretére.
A mágneses érintkezőt ragassza fel az előbbivel
párhuzamosan az ablakra illetve az ajtóra. 
Ügyeljen arra, hogy a riasztón ill. a mágneskontaktuson lévő
három kis bemélyedés azonos magasságban, teljesen egy
szinten legyen, és a mágneskontaktus a fő egységtől balra
legyen felszerelve (esetleg alkalmazzon távtartót vagy
forgassa el a riasztót 180 fokkal). 
Vegye figyelembe, hogy a két egység maximális távolsága
8mm lehet. 

c) Üzembe helyezés: 
A készülék oldalán lévő kapcsoló három állásba tolható:
CHIME egyszeri gong-jelzés az ajtó nyitásánál
OFF a riasztó kikapcsolt állapotban van
ALARM tartós, erősödő - gyengülő riasztó hang. 

Műszaki adatok:

Tápfeszültség 4,5 VDC (3 db LR44/AG13
gombelemről)

Áramfelvétel riasztó/gong max. 120 mA
(készenléti állapotban 2uA) 

Hangerő kb. 100 dBA
Méretek: fő készülék: 70x25x24 mm

mágnes: 40x15x15 mm


