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Zastosowanie.
Gong służy do nadzorowania drzwi i pomieszczeń w domach, sklepach, biurach lub pokojach hotelowych
itp.
Zasilanie następuje poprzez baterie Mignon LR06 1,5 V DC lub zasilacz (6 V/ 300 mA DC).
Urządzenia nie należy narażać na działanie wilgoci.
Inne zastosowanie niż powyżej przedstawione może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Środki ostrożności.
Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi producent nie ponosi
odpowiedzialności. Nieodpowiednie użytkowanie urządzenia może prowadzić do wygaśnięcia warunków
gwarancji.
Samodzielna przeróbka i modernizacja urządzenia jest niedopuszczalna.
W przypadku długotrwałego niekorzystania z czujnika należy wyjąć baterie.

Uruchomienie.
Po wybraniu odpowiedniego miejsca, ustawić gong np. na regale lub zawiesić na ścianie.
Do montażu ściennego należy zastosować odpowiednie narzędzia, śruby i kołki.
W celu wymiany baterii należy urządzenie wyłączyć (ustawić na pozycji OFF).
Jeżeli gong będzie działał ciszej, lub będzie uruchamiał się bezpodstawnie itp. należy wymienić baterie.
W tym celu należy otworzyć pojemnik baterii, wyczerpane baterie zastąpić nowymi tego samego typu,
przestrzegając prawidłowego rozmieszczenia biegunów. Zamknąć pojemnik zgodnie z kierunkiem
wskazanym przez strzałkę.
W przypadku długotrwałego działania zaleca się stosowanie zasilacza sieciowego.
W celu włączenia ustawić przełącznik na pozycję VOL LOW= środkowe nagłośnienie  lub VOL HIGH =
duże nagłośnienie. Czerwona dioda LED zapali się.
Odczekać fazę nagrzania ok. 10 min.
Gong zostanie aktywowany po zarejestrowaniu przez czujnik ruchu w obrębie (0st. do przodu ok. 5 m).
Następnie urządzenie wyłączy się automatycznie i będzie ponownie gotowe do pracy.
Czujnik nie rejestruje ruchu w całkowitej ciemności. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest
oświetlenie minimum 0,3 lx. Jednocześnie należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego
lub silnego oświetlenia.
Aby gong wyłączyć, należy ustawić przełącznik na pozycji  „OFF”(wyłączony).

1. Wskaźnik działania (LED).
2. Czujnik.
3. Gniazdo DC dla oddzielnego zasilania śr. 5,5/2,1 mm.
4. Przełącznik.
5. Mocowanie ścienne.
6. Pojemnik baterii.
7. Pokrywa pojemnika baterii.

Dane techniczne:
Napięcie robocze:                         6 V DC (4 x Mignon LR06  1,5 V)
Oddzielne zasilanie:                      zasilacz 230 V AC/ 6 V DC/ 300 mA
Pobór prądu:                                  LOW: 97 mA, High 155 mA, Stand by: 1,3 mA
Moc oświetlenia:                            mind. 0,3 lx
Wyjście:                                         głośnik 0,5 W
Długość trwania sygnału:               ok. 3 sek.
Ciśnienie akustyczne:                    przy odległości 1 m, Low: 72 dBA, Hihg: 74 dBA
Zasięg:                                           0 st. do przodu ok. 5 m.
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