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Infračervený poplašný systém s automatickým telefonovaním 
„Auto – Dialer“ 
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ÚVOD 
Náš unikátny infračervený systém sa koncentruje na vybranú chránenú oblasť. Vždy, keď je jednotka nastavená na režim ARMED, 
detektor pohybu sa koncentruje na vybranú oblasť. Ihneď, keď sa zistí nejaký pohyb, zapne sa alarm a vytočia sa telefónne čísla, 
uložené v pamäti, jedno za druhým. V móde sirény zaznie siréna, v móde zvonenia, zaznie ding-dong. 
 
 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
1, Systém neinštalujte tam, kde by bol vystavený priamemu slnečnému svetlu, alebo  

dažďu. 
2, Sirénový systém je veľmi hlasný, preto ho nikdy neumiestňujte do blízkosti uší. 
3, Zariadenie musí byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od tepelných zdrojov, ako 

sú radiátory, rúry ústredného kúrenia, pece a podobne. 
4, Pokiaľ sa systém aktivuje náhodne bez zjavného podnetu, potom môže byť príčinou 

prílišná blízkosť tepelného zdroja. V takomto prípade môže pomôcť zmena umiestnenia alebo nasmerovania zariadenia. 
5, Tento systém môže poskytovať vhodnú a hodnotnú ochranu vášho príbytku a  

majetku. Napriek tomu však táto jednotka nemôže garantovať úplnú ochranu proti zlodejom. Z toho dôvodu nemôžeme zodpovedať 
za straty a škody, ktoré môžu vzniknúť pri krádežiach alebo vlámaniach. 

 
 

POPIS KOMPONENTOV 
 
1. Prípojka na telefónnu linku 
2, Prípojka na telefón 
3, PIR – hlava senzora 
4, LED - stav batérie 
5, LED – výpadok napájania 
6, LCD displej 
7, Numerické klávesy 
8, Bzučiak 
9, Prípojka na zdroj DC 9V 
10, Prepínač zvonenia zap/vyp 
11. Kryt batérie 
12, Externá svorkovnica 
13, 9V batéria 
 
 
 
 

VLASTNOSTI 
• Senzor pohybu zistí pohyb a aktivuje alarm a vytáčanie telefónnych čísiel. 
• Nad displeji sa zobrazí 14 miestne číslo, dátum a čas. 
• Programovateľný bezpečnostný kód, zadanie časovania oneskorenia 
• 5 núdzových telefónnych čísiel (každé po 32 miest) 
• Programovateľný cyklus automatického volania 
• 5 záznamníkov spustenia alarmov 
• Tlačidlo PAUSE 
• Tlačidlo PANIC 
• Tlačidlo PROG 
• Zabudovaná rýchla pamäť „flasch memory“ na ochranu systémových dát pri výpadku dodávky elektrického prúdu. 

 
 

• Indikátor slabej batérie 
• Len tónové vytáčanie 
• Vypínač zvončeka ON-zap/OFF-vyp 
• Zabudovaný alarm 105 dB (s programovateľným stavom alarm ON-zap/OFF-vyp). 
• Nastaviteľná hlava senzora 
• Sieťový adaptér (je zahrnutý v dodávke) pracujúci so záložnou 9V batériou (nie je zahrnutá v dodávke) 
• Možnosť montáže na stenu 
• RF – diaľkové ovládanie funkcií ARM/ DISARM/ PANIC 
 
 

INŠTALÁCIA 
1, Vyberte skrutku z krytu batériového boxu hlavnej jednotky, nainštalujte tam  

alkalickú 9V batériu. Jedná sa o záložnú batériu, pre prípad výpadku elektrickej siete. Táto batéria udrží jednotku v prevádzke aj bez 
siete. (Fig.1) 

 
 
2, Pripojte linkovú prepojovaciu šnúru medzi konektor „LINE“ na jednotke a  telefónnu  

zásuvku v stene  (Fig.2a) 
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3, Teraz pripojte drôt so zástrčkami, ktorý je súčasťou automatického vytáčania (je to  
prepojovací drôt s čírymi zástrčkami na obidvoch koncoch, zastrčte jedným koncom do telefónnej zástrčky TEL na automatickom 
vytáčaní, druhým koncom do vášho telefónu. Teraz už máte hotové prepojenie medzi zásuvkou TEL na automatickom vytáčaní 
a vašim telefónom. Teraz by ste mali počuť vytáčací tón. 

4, Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky DV 9V na automatickom vytáčaní (Fig.2b). 
 

 
5, Na nástennú montáž – v prípade potreby 

Vyberte si vhodné umiestnenie vo výške 1,5 až 2 m od podlahy, potom použite šablónu na vyznačenie upevňovacích otvorov, 
vyvŕtajte otvory, nainštalujte kotvy a skrutky. Jednotku založte nad skrutky a zasuňte nadol tak, aby sa zaistila na danom mieste 
(Fig.3). Odporúča sa inštalovať jednotku v uvedenej výške od podlahy, aby sa zaručilo sledovanie celého určeného chráneného 
priestoru (Fig.3). 
 
 

 
 

6, Umiestnenie na poličke 
Otočte hlavu senzora o 90°smerom nahor, potom otočte hlavu senzora o 180°a nasmerujte ju v požadovanom smere do 
požadovaného uhla.   Zariadenie umiestnite na hornú poličku smerom do vybraného priestoru. 

°Nahor o 90°    °     Otočiť o 180   (Fig.4) 
 

 

UPOZORNENIE
Hlavu senzora mo
vaše zvieratá.    
V prípade mačky o
 
 

Tento program mô
Pokiaľ počas nasta
nastavovania. 
Vaše zariadenie A
osobnej voľby. 
 

1,   ZMENA PRÍST
a. Zadajte prístupo

tlačidlo PROG. 
b. Stlačte tlačidlo A
c. Zadajte nové pr

potvrdíte.   (Môž
d. Stlačte tlačidlo P
 
POZNÁMKA:   Po
stlačte tlačidlo PAU
a Auto-Dealer obn
 
2. ULOŽENIE TEL
a. Zadajte prístupo
b. Na displeji sa zo
 
Otočiť o 180°
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 PRE PRÍPAD, ŽE MÁTE DOMÁCE ZVIERATÁ 
žno nastaviť pre prípad, že máte doma psa.   To jest hlavu senzora môžete nastaviť mierne vyššie, aby nezachytila 

dporúčame, aby ste zabránili jej pohybu v priestore, ktorý je monitorovaný zariadením Auto Dialer. 

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA 
že pracovať len počas módu „disarm“ 
vovania po dobu 10 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo, systém prejde do automatického výstupu z módu 

uto-Dealer má z výrobného závodu nastavené prístupové heslo v tvare 0-0-0.   Toto heslo možno zmeniť podľa vašej 

 
UPOVÉHO HESLA 
vé heslo nastavené vo výrobnom závode 0-0-0.   Stlačte jedenkrát  

  Na displeji zariadenia sa zobrazí výraz PASSWORD - heslo. 
RM/DISARM na potvrdenie voľby zadania prístupového hesla. 

ístupové heslo a stlačte tlačidlo ARM/DISARM, čím nové heslo  
ete zadať nové šesťmiestne prístupové heslo). 
ROG sedemkrát a vystúpite tak z módu nastavovania. 

kiaľ by ste zabudli svoje prístupové heslo, potom stlačte a podržte stlačené tlačidlo PROG na dve sekundy, po pípnutí 
SE, vyberte batériu a odpojte adaptér na dve minúty, potom vložte batériu a zastrčte sieťový AC adaptér do siete 

oví heslo nastavené vo výrobnom závode 0-0-0.    

EFÓNNYCH ČÍSIEL DO PAMÄTI 
vé heslo a potom dvakrát stlačte tlačidlo PROG. 
brazí výraz MEMORY – pamäť. 



c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
d. Teraz môžete naprogramovať 5 vybraných telefónnych čísiel.   Stláčajte tlačidlá  

UP-nahor a DOWN-nadol a vyberte si možnosť 1 – 5.   Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť polohy 
prvého telefónneho čísla v pamäti.   Pokiaľ si vyberiete číslo 4, potom sa bude zadávať štvrté  telefónne číslo. 

e. Teraz zadajte číslo, ktoré si chcete uložiť do pamäti, stlačte tlačidlo ARM/DISARM,  
potvrdíte tým zvolené číslo a uložíte ho do pamäti.  (maximálne je to 32 miestne číslo, ale zobrazuje sa len 14 miest). 

f. Opakujte kroky c-e a zadajte ďalšie čísla, ktoré si chcete uložiť do pamäti. 
 

 
      MIESTO V PAMÄTI 
 
3.   VYMAZANIE TELEFÓNNEHO ČÍSLA Z PAMÄTI 
a. Zadajte prístupové heslo a následne dvakrát stlačte tlačidlo PROG 
b. Na displeji sa zobrazí výraz MEMORY – pamäť. 
c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
d. Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a vyberte si číslo, ktoré chcete vymazať. 
e. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a vymažete tak zvolené číslo. 
f. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte, že bolo vymazané to správne číslo. 
g. Stlačte šesťkrát tlačidlo PROG a vystúpite z módu nastavovania. 
 
4   PROGRAM ZAPNUTIA SIRÉNY ON-zap/OFF-vyp 
Zariadenie Auto-Dialer je vo výrobnom závode vopred nastavené na Siren ON-zap. 
Zmenu na vypnutie OFF vykonáte nasledovne: 

 
 
a. Zadajte prístupové heslo a následne trikrát stlačte tlačidlo PROG 

b. Na displeji začne blikať ikonka ˝  ˝. 
c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
d. Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvoľte si SOUND OFF –zvuk vypnutý. 

Stlačením tlačidla ARM/DISARM potvrdíte, že siréna je vypnutá. 
e. Stlačte päťkrát tlačidlo PROG a vystúpite z módu nastavovania. 
 
5   PROGRAM ZAPNUTIA A VYPNUTIA AUTOMATICKÉHO VYTÁČANIA  AUTO CALL ON-zap/OFF-vyp 
Zariadenie Auto-Dialer je vo výrobnom závode vopred nastavené na  ON-zap. 
Zmenu na vypnutie OFF vykonáte nasledovne: 

 
 
a. Zadajte prístupové heslo a následne štyrikrát stlačte tlačidlo PROG 

b. Na displeji začne blikať ikonka ˝  ˝. 
c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
d. Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvoľte si CALL-OFF –vytáčanie  

vypnuté.   Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
e. Stlačte štyrikrát tlačidlo PROG a vystúpite z módu nastavovania. 
 
6   PROGRAM ZAPNUTIA A VYPNUTIA CYKLU VYTÁČANIA 
Zariadenie AutoDialer je z výrobného závodu nastavené na vytáčanie v troch cykloch (pokiaľ sa zistí nejaký pohyb v monitorovanom 
priestore, potom Auto-Dialer vytočí trikrát všetky telefónne čísla uložené v pamäti.   Počet vytáčacích cyklov si môžete zmeniť v rozsahu 
1 až 5. 
a. Zadajte prístupové heslo a následne päťkrát stlačte tlačidlo PROG 
b. Na displeji začne blikať výraz CYCLE. 
c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
d. Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvoľte si počet vytáčacích cyklov  

v rozsahu medzi 1 – 5, .  
Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 

e. Stlačte trikrát tlačidlo PROG a vystúpite z módu nastavovania. 
 
7   PROGRAM ZADANIA ČASU ONESKORENIA 
Zariadenie AutoDialer je z výrobného závodu nastavené na čas oneskorenia 20 sekúnd.   Toto nastavenie môžete zmeniť na 0, 5, 10, 
15, alebo 20 sekúnd. 
a. Zadajte prístupové heslo a následne šesťkrát stlačte tlačidlo PROG 
b. Na displeji začne blikať výraz ENTRY. 
c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
d. Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvoľte si časy oneskorenia v rozsahu  
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0, 5, 10, 15, alebo 20 sekúnd.    
Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 

e. Stlačte dvakrát tlačidlo PROG a vystúpite z módu nastavovania. 
 
8   NASTAVENIE REÁLNEHO ČASU 
a. Zadajte prístupové heslo a následne sedemkrát stlačte tlačidlo PROG 
b. Na displeji začne blikať výraz TIME. 
c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť. 
d. Na displeji zariadenia a zobrazia tri skupiny čísiel. rok, mesiac a deň, a nasleduje  

reálny čas.   Potom začne blikať prvá skupina čísiel, ktoré možno zmeniť.    
e. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a použite tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol, ktorými  

si môžete zvoliť správne údaje.   Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrďte zvolenú možnosť.   Teraz už máte správny dátum aj 
čas. 

f. Stlačte jedenkrát tlačidlo PROG a vystúpite z módu nastavovania. 
 
 

FUNKCIA PRISPÔSOBOVACIEHO KÓDU (LEARN CODE) PRE BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE 
 
Môžete si zakúpiť 6 bezdrôtových PIR senzorov, alebo bezdrôtových magnetických senzorov a dva diaľkové ovládače (S200R, S300R) 
na tento systém, ale predpokladom je prispôsobiť LEARN jednotku senzorov a diaľkového ovládania na hlavnú jednotku, 
prispôsobovací kód (learning code) možno aplikovať len počas módu „disarm“.   Postupujte pritom nasledovne: 
1. Otvorte svorkový box na hlavnej jednotke (Fig.9). 
 

 

Tlačidlo LEARN 

 
2. Stlačte a 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo LEARN, kým sa neozve pípnutie,  

potom uvoľnite tlačidlo, jednotka je teraz už pripravená na príjem signálu prispôsobovacieho kódu (learn code) z vysielača. 
3. Spustite bezdrôtový senzor PIRalebo magnetický senzor, alebo stlačte niektorú  

klávesu na diaľkovom ovládaní, potom počujete dva dlhé pípnutia, ktoré potvrdia, že prispôsobovací kód bol úspešne prijatý (pokiaľ 
by nebol úspešne prijatý, potom počujete štyri krátke pípnutia). 

 
 

TESTOVANIE VYTÁČANIA TELEFÓNNYCH ČÍSIEL Z PAMÄTI 
V pohotovostnom „standby“ móde stlačte a podržte stlačené tlačidlo PROG na dobu dlhšiu, než dve sekundy, potom kliknite poradové 
číslo testovaného telefónneho čísla, a toto telefónne číslo uložené v pamäti sa automaticky začne vytáčať. 
 
 

TESTOVANIE MONITOROVANÉHO PRIESTORU 
Po výbere umiestnenia jednotky, zapnite ON tlačidlo zvončeka na boku zariadenia Auto-Dialer a vyčkajte 60 sekúnd.   Potom sa prejdite 
popred jednotku.   Auto-Dialer zaznamená pohyb sa zvonček zazvoní.   Pokiaľ sa prejdete za hranicou monitorovaného priestoru, 
zvonček nezazvoní.   Na testovanie dosahu monitorovania si vyskúšajte rozličné možnosti a nastavte senzor na najvhodnejší uhol, ktorý 
zaručuje najlepšie pokrytie monitorovaného priestoru.    
Po vykonaní testu vypnite zvonček – poloha OFF-vypnuté. 
 
 

PREVÁDZKA 
1   AKTIVÁCIA SYSTÉMU - ARM 
a. Zadajte prístupové heslo a následne stlačte tlačidlo ARM/DISARM 
b. Zaznejú tri krátke pípnutia a na displeji sa zobrazí ikonka ARM 
c. Ak chcete aktivovať hlavnú jednotku, môžete aj stlačiť a dve sekundy podržať  

stlačené tlačidlo „ARM“ na diaľkovom ovládaní (diaľkové ovládanie nie je zahrnuté v dodávke. 
d. Po uplynutí 60 sekúnd zaznie ďalšie pípnutie, zariadenie Auto-Dialer je teraz  

aktivované v stave ARM a je pripravené na zisťovanie pohybu. 
POZNÁMKA:   Pred nastavením stavu ARM sa presvedčite, či je tlačidlo zvončeka na boku zariadenia Auto-Dialer vypnuté – v polohe 
OFF. 
 
2   ALARM 
a. V  móde ARM systém zisťuje akýkoľvek pohyb v monitorovanom priestore 

a v prípade zistenia pohybu zapne sa  zvuk sirény SIREN na 30 sekúnd a na 30 sekúnd sa vypne.   Automaticky sa vytočia telefónne 
čísla zapísané v pamäti jedno za druhým v takom cyklickom opakovaní CYCLE, aké si zvolíte (volané čísla a počet opakovaných 
volaní).   Keď prijmete hovor budete počuť rovnakú sirénu, a potom môžete zavolať políciu, alebo podniknúť iné potrebné kroky, ako 
napríklad privolať suseda. 

b. V móde ARM, pokiaľ je Auto-Dialer nastavený na vypnutú sirénu SIREN OFF, sa  
uložené čísla vytáčajú potichu, ale pokiaľ sa hovor príjme, budete počuť sirénu, ktorá bude signalizovať pohyb v monitorovanom 
priestore.   Potom môžete zavolať políciu, alebo podniknúť iné potrebné kroky, napríklad privolať suseda. 
UPOZORNENIE:   Auto-Dialer vám volá potichu a navonok neprejavuje žiadne známky volania. 

 
3   DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU - DISARM 
a. Zadajte prístupové heslo a následne stlačte tlačidlo DISARM 
b. Zaznie jedno krátke pípnutie a z displeja zmizne ikonka ARM čím sa potvrdí, že  

zariadenie Auto-Dialer je deaktivované – DISARM. 
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c. Ak chcete deaktivovať hlavnú jednotku, môžete aj stlačiť a dve sekundy podržať  



stlačené tlačidlo „DISARM“ na diaľkovom ovládaní. 
 
 
4   ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZVONČEKA (CHIME) PRI DVERÁCH 
a. Prepnite vypínač zvončeka na boku zariadenia do polohy ON-zapnuté. 
b. Počkajte 60 sekúnd a potom zaznie pípnutie. 
c. Pokiaľ sa zistí pohyb v monitorovanom priestore, zaznie zvuk „DING DONG“. 
d. Po prepnutí vypínača zvončeka na boku zariadenia do polohy OFF-vypnuté,  

už potom zvonček zariadenia Auto-Dialer už nebude vydávať zvuk „DING DONG“. 
POZNÁMKA: Pokiaľ je zariadenie Auto-Dialer v režime ARM, potom zvonček nezvoní. 
 
5   TLAČIDLO PANIC 
a. Stlačte tlačidlo PANIC na hlavnej jednotke, alebo stlačte a na dve sekundy podržte  

stlačené tlačidlo „PANIC“ na diaľkovom ovládaní, ihneď potom zaznie zvuk ALARM a bude trvať 30 sekúnd a zariadenie Auto-Dialer 
začne vytáčať telefónne čísla uložené v pamäti.    

b. Alarm a vytáčanie čísiel sa dá zastaviť tak, že stlačíte tlačidlo ARM/DISARM. 
c. Alebo stlačte a na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo „DISARM“ na diaľkovom  

ovládaní a zastavíte alarm aj vytáčanie telefónnych čísiel. 
 
6. VÝMENA BATÉRIE NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ 

Batéria typ  23A 12V 
a. Zložte kryt batérie tak, že ho potiahnete v smere šípky. 
b. Staré batérie vymeňte za nové, rovnakého typu. 

Postarajte sa o to, aby polarita vkladnej batérie (+ alebo -) bola v súlade so značkami vo vnútri jednotky - viď obrázok (Fig.10). 

 
c. Založte späť kryt batérie 
 
Poznámky k diaľkovému ovládaniu 
• Pokiaľ sa dosah diaľkového ovládania zmenší, potom vymeňte batériu podľa pokynov v časti 6. VÝMENA BATÉRIE 

NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ 
• Životnosť batérie by mala byť pri normálnom používaní okolo 6 mesiacov, takže treba počítať s výmenou batérií najmenej každých 6 

mesiacov. 
• Efektívny dosah (Fig.11). 

 

okolo 20 metrov

 
 

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE 
Pokiaľ 9V batéria zoslabne, potom LED indikátor slabej batérie blikne každé 3 sekundy, čím sa indikuje slabá batéria. 
 
POZNÁMKA:   V takomto prípade batériu ihneď vymeňte, lebo by to mohlo zapríčiniť nesprávne fungovanie senzora a tým pádom aj 
poruchu spúšťania alarmu a vytáčania telefónnych čísiel. 
 

FUNKCIA PREHLIADANIA 
Prehľad záznamov o spustení 
V pohotovostnom „standby“ móde stlačte tlačidlo „#/DOWN“ a prehliadnite si posledných 5 záznamov. 
Prehľad telefónnych čísiel uložených v pamäti 
V pohotovostnom „standby“ móde stlačte tlačidlo „#/UP“ a prehliadnite si uložené telefónne čísla. 
POZNÁMKA: pokiaľ v tomto režime za 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, potom systém automaticky vystúpi z módu prehliadania. 
 
 

POKYNY NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV 
1.   Jednotka sa nedá prepnúť do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná 
a. Presvedčite sa, či ste zadali správne prístupové heslo, pokiaľ nie, tak znovu zadajte  

správne heslo. 
b. Pokiaľ zariadenie stále nepracuje, vyberte 9V batériu a vytiahnite adaptér zo siete.    

Počkajte 3 minúty a založte diely späť.   Potom znovu skúste prepnúť jednotku do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná. 
c. Pokiaľ zariadenie stále nepracuje , potom stlačte a dve sekundy podržte stlačené  

tlačidlo PROG.   Po pípnutí stlačte tlačidlo PAUSE, vyberte 9V batériu a vytiahnite adaptér zo siete.   Počkajte 3 minúty a založte 
diely späť.   Potom znovu skúste prepnúť jednotku do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná. 
 

2.   JEDNOTKA NEVYTÁČA TELEFÓNNE ČÍSLA 
a. Presvedčite sa, či je zariadenie dobre pripojené na telefónnu linku. 
b. Overte si správnosť uložených telefónnych čísiel 
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c. Overte si, či bol systém nastavený na automatické vytáčanie (auto-dial). 
 
3.   NEFUNGUJE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
a. Skontrolujte stav batérie a prípadne vykonajte výmenu. 
b. Pokiaľ stále nefunguje, obnovte prispôsobenie (learn) podľa odseku 

“FUNKCIA PRISPÔSOBOVACIEHO KÓDU (LEARN CODE) PRE BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE 
c. Pokiaľ stále nepracuje, potom stlačte a na 18 sekúnd nechajte stlačené tlačidlo  

LEARN.   Potom zaznie jedno dlhé a jedno krátke pípnutie.   Všetky prispôsobovacie kódy sa vymažú a potom treba znovu vykonať 
prispôsobenie podľa odseku „FUNKCIA PRISPÔSOBOVACIEHO KÓDU (LEARN CODE) PRE BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE“ 

 
TIPY 

 
1. Presvedčite sa, či boli uložené úplné telefónne čísla 
2. Pokiaľ nechávate doma domáce zvieratá, a zariadenie Auto-Dialer je zapnuté,  

potom sa presvedčite, či je Auto Dialer umiestnený dosť vysoko, aby nezachytil ich pohyb.   Hlavicu PIR možno nastaviť na výšku aj 
do strán. 

3. Udržiavajte zariadenie bez prachu, aby nebolo rušené pavučinami, na ktorých by  
mohol byť zaznamenaný pohyb.  

4. Zariadenie je vhodné na použitie len s jednou telefónnou linkou.    
Nie je kompatibilné s faxovacími zariadeniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
SPOLOČNOSŤ S CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM MANAŽMENTU KVALITY PODĽA DNV  

= ISO 9001:2000 = 
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Odpad z elektrických produktov sa nesmie 
likvidovať pridaním do bežného domového 
odpadu.   Takýto odpad sa musí odovzdať 
do miestneho zberného alebo recyklačného 
strediska na bezpečnú likvidáciu. 
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