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Üzembe helyezés előtt kérjük, olvassa át az egész használati útmutatót,
és őrizze meg azt a későbbi fellapozáshoz. Ha a készüléket más
személyeknek használatra átengedi, adja át a jelen használati útmutatót
is.

Kapcsolattartás
Vannak kérdései a termékre vagy annak kezelésére vonatkozóan?
A Műszaki vevőszolgálatunk szívesen rendelkezésére áll átfogó és minőségi felvilágosításokkal:

E-Mail: technik@elv.de
Telefon:
Németország: 0491/6008-245
Ausztria:

0662/627-310

Svájc:

061/8310-100

Gyakran hozzánk intézett kérdéseket és aktuális tudnivalókat a termék
kezeléséhez a következő helyen talál: Cikk leírása az ELV-Web-Shop-ban:
www.elv.de ...at ...ch
Használja kérdéseknél az ELV-Műszaki hálózatunkat: www.netzwerk.elv.de
Visszaküldésre, reklamációra vagy kiegészítő, tartozék részekre vonatkozóan forduljon

Vevőszolgálatunkhoz:
E-Mail: kundenservice@elv.de
Telefon:
Németország: 0491/6008-455
Ausztria:

0662/624-084

Svájc:

061/9711-344
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1. Ismertetés és működés
Az ajtó-/ablakérintkező felszerelhető ajtókra, ablakokra és bármilyen
más nyílászáró szerkezetre, amely nyitható és zárható. Egy ablakra
történő telepítésnél az adót a keretre, és a mágnest magára az
ablakra kell felszerelni.
Az ilymódon védett tárgyon egy nyitás vezeték nélkül, gateway és
érzékelő-felhő útján a "Mobile Alerts" IP ház felügyelő rendszernek
lesz jelentve, és az App által kiértékelve.
· Egyszerű felszerelés ragasztószalaggal
· 100 % -os vezeték nélküli konfiguráció, öntelepítés QR kódon
keresztül
· Gyors riasztás közvetlenül az Ön mobil készülékére (Android/iOS)
· Rádiójel frekvencia: 868,3 MHz
· Hatótávolság: szabad téren max. 100 m.

Rendeltetésszerű használat
Az ajtó-/ablak érintkező olyan tárgyak biztosítására szolgál, amelyek
nyithatók és zárhatók. A művelet a Mobile Alerts IP vezeték nélküli riasztási
rendszerbe bekapcsolásra van tervezve. Csak a "Műszaki adatok"-ban
megadott elemekkel működtethető.
Minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerű, és a garanciából és a szavatosság
alól való kizárással jár. Ez a készülék bárminemű átépítésére és módosítására is
vonatkozik.

2. Általános tudnivalók a vezeték nélküli vezérlésről
A rádiójelek továbbítása nem kizárólagos frekvencián történik, ezért az
átvitel zavarása nem zárható ki teljesen. További zavaró hatásokat
okozhatnak kapcsolási műveletek, elektromotorok, vagy hibás elektromos
készülékek.
Épületen belül a hatótávolság erősen eltérhet a szabadtéri
hatótávolságtól. Az adóteljesítményen és a vevők vételi tulajdonságain
kívül még fontos szerepet játszanak a környezeti behatások, pl.
légnedvesség, és a környező építmények adottságai is.
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A szállítás tartalma
- 1 db ajtó-/ablak érintkező kioldó mágnessel
- 2 db borító, fehér
- 2 db borító, barna
- szerelési anyagok
- használati útmutató

3. ztonsági-, karbantartási-,
felhasználási és eltávolítási
utasítások, tudnivalók

- A készüléket csak száraz beltéri helyiségekben szabad használni. Ne
tegye nedves, poros, forró vagy nagyon hideg környezetbe!

- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy vizesen tisztítani. A
tisztításhoz használjon száraz, puha törlőruhát, amelyet erős
szennyeződésnél enyhén meg lehet nedvesíteni.
- A tisztításhoz ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket.
-

Ne szedje szét a készüléket, az nem tartalmaz a felhasználó által
karbantartandó részeket. Működési zavaroknál, szokatlan felmelegedésnél,
hibás részeknél és más meghibásodásoknál adja át a készüléket a
szervizünknek.

- Ne engedje a kisgyerekeket a készülék részeivel játszani, és tárolja
azokat úgy, hogy gyerekek ne érhessék el.
- Javításokat csak képzett szakember végezhet, és csak eredeti
tartalék alkatrészek felhasználásával!
- Csak az ebben az útmutatóban előírt elemeket helyezze be a
készülékbe.

- Vizsgáljon minden alkotórészt rendszeresen a megfelelő működés
szempontjából.
- Vizsgálja a rádiós szakaszokat különböző napszakokban működés
szempontjából, mielőtt a készülékeket véglegesen felszereli.
- Ne szerelje fel a készüléket olyan környezetben, amely a rádiós
kommunikációt befolyásolja.
Tárgyi vagy személyi sérülésekért, amelyek a szakszerűtlen kezelésből, vagy a
biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk
felelősséget! Ezekben az esetekben megszűnik minden garancia-igény. A
következményes károkért nem vállalunk felelősséget!
Ne nyissa fel a készüléket, és ne próbálkozzon sajátkezű javítással, átépítéssel
vagy változtatással - mindezek a szavatossági igény elvesztéséhez vezetnek. A
következményes károkért nem vállalunk felelősséget.
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A készüléket tilos a háztartási szemétbe dobni! Az elektronikai
készülékeket az elhasznált elektromos és elektronikai készülékekről
szóló irányelvnek megfelelően az erre rendszeresített helyi gyűjtőhelyen
kell leadni.

A kimerült elemeket ne dobja a háztartási szemétbe!
Adja le azokat a lakóhelye elemgyűjtő helyein!

4. Telepítés / üzembe helyezés
Felszerelés és üzembe helyezés
- Nyomja meg fent és lent az ablak érintkező házat, a ház
feloldására. Járjon el nagyon óvatosan, mert az elektronikai rész
csak lazán fekszik a házban.
-

-

Húzza ki az elembiztosító szalagot a jelzőből.
Rakja ismét össze az elektronikát és a készülékházat. Vigyázzon
közben az elektronika megfelelő elhelyezkedésére (elemek alul
legyenek).

Szkennelje a készülékkel, amelyre az app telepítve van, az app utasítása szerint
("Add new sensor") a QR kódot az ajtó-/ablak érintkezőre, hogy a rendszerbe
bejelentse és egy nevet is adjon.
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-

Lássa el mindkét részt (ablakérintkező és mágnes) a hátoldalon
a vele szállított kétoldalú ragasztószalaggal.

-

A mágnesérintkezőt az érzékelő baloldalán kell felszerelni.

-

A távolság az érzékelő és a mágnes között az ablak/ajtó zárt
állapotában nem lehet több, mint 3,5 cm.

6

-

Amint a mágnes és az érzékelő a
nyitásnál eltávolodnak egymástól, a
készülék egy jelet küld a gatewayra, és
a nyitási állapot az app-ban bejelentődik.

Vegye figyelembe!
Mágneskontaktusokat ne szereljen
olyan területre, ahol sok fém fordul elő.
Ez vonatkozik a padló fémfelületekre is.

Elemcsere
- Ha az app-on az elemlemerülés jelzés jelenik meg, az
elemeket ki kell cserélni.
- Ehhez vegye le az érzékelő házát, és cserélje le mindkét elemet új
LR44 típusú alkáli gombelemekre. Ügyeljen közben a pólushelyes
berakásra.
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5. Műszaki adatok:
Áramellátás....................................
.............

3 VDC, 2 db alkáli gombelem LR44

Elem
üzemélettartam...................

kb. 1 év (függ a kioldás gyakoriságától)

Adó hatótávolsága szabad területen

≤100 m

...........................................................................

868,3 MHz

Rádiófrekvencia...................

EJMA10800E710

Importőr:
ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Németország.
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