
SEC-APD10 - Alarm pohybový s telefonním 

dialerem – KÖNIG 

Popis: 

1. PIR senzor 

2. Siréna 

3. Mikrofon 

4. LED indicator baterií 

5. Klávesnice 

6. Telefonní připojení 

7. Prostor pro baterii 

 

Instalace baterie: 

1. K prostoru pro baterii se dostanete ze 

zadní strany alarmu tak, že odstraníte 

šrouby ze zadní částí a zvednete zadní kryt 

(viz obr B). 

2. Vložte 4x AAA baterie (nejsou součástí 

balení) a dodržte polaritu viz obr C. 

3. Když je poslední baterie vložena, alarm 

pípne velmi hlasitě a indikuje tak, že baterie 

jsou nainstalovány správně. Vraťte zpět 

zadní kryt. 

 

Montáž na zeď: 

1. Sejměte zadní desku. 

2. Proveďte montáž zadní desky do požadované pozice na 

zdi. 

3. Přicvakněte jednotku k zadní desce. 

4. Zajistěte PIR senzor k zadní desce upevněním šroubu 

ve spodní části. 

 

Telefonní připojení: 

Odstraňte zadní desku alarmu (viz obr B) a připojte 

telefonní kabel k alarmu (6) a telefonní zásuvce ve zdi. 

 

Programování alarmu: 

Neprodleně po vložení baterií je nutno zadat 4-číselný 

bezpečnostní kód, stačí pouze stisknout 4 číselný kód na 

klávesnici. Nepoužívejte ”0” jako první číslici 

bezpečnostního kódu, “0” je číslicí určenou pro aktivaci 

alarmu. 

Poznámka: alarm je nutno programovat opětovně pomocí 

bezpečnostního kódu pokaždé při vyjmutí nebo výměně 

baterií. Není nutné ukládat telefonní čísla nebo nahrávat 

nový hlasový vzkaz. 

 

Programování telefonních čísel: 

1. Stiskněte *1 a vložte 1. telefonní číslo. 

2. Stiskem * provedete potvrzení. 

3. Stiskněte *2 pro vložení 2. telefonního čísla. 

4. Atd. 

Je možné uložit maximálně 3 telefonní čísla s nejvíce 

16 číslicemi. 

Poznámka: používejte pouze telefonní čísla členů rodiny a 

kamarádů. Nepoužívejte nouzová servisní čísla. (lze použít 

s telefonním systémem PABX) 

 

Nahrání vzkazu: 

Stiskněte #1#  , LED indikátor baterií se rozsvítí. Máte 6 

vteřin pro nahrání vašeho osobního vzkazu. Jakmile 

světelná indikace zhasne, čas určený pro záznam uplynul. 

Alarm má permanentní paměť pro uložená telefonní čísla a 

hlasový vzkaz. Pro změnu telefonního čísla nebo 

hlasového vzkazu proveďte výše uvedené kroky. 

 

Tichý alarm: 

Je možné použít tento alarm jako tichý alarm. V tomto 

případě nebude siréna aktivní a bude fungovat pouze 

telefonní vytáčení. 

Pro aktivaci tichého alarmu stiskněte #9#. Pro opětovnou 

aktivaci sirény stiskněte #9#. 

 

Provoz: 

Při odchodu stiskněte na klávesnici číslo 0. Ozve se 

potvrzující tón pro indikaci aktivace alarmu. Máte nyní 30 

vteřin k opuštění prostoru. Po této době začne v případě 

detekce pohybu alarm vytáčet uložená telefonní čísla po 

10 vteřinách (doba prodlení) a siréna alarmu se rozezní po 

20 vteřinách od vytočení prvního telefonního čísla. 

Při příchodu do chráněného prostoru stačí zadat Váš 

4-číselný bezpečnostní kód do 10 vteřin. Tímto se alarm 

deaktivuje. 

Při aktivaci alarmu dojde k vytočení prvního uloženého 

telefonního čísla. 

Pokud první číslo neodpoví do 45 vteřin, bude vytočeno 

druhé uložené číslo atd. při aktivaci jednotky budou 

vytočena všechna tři uložená telefonní, pokud nebude 

zadán bezpečnostní kód k deaktivaci alarmu. 

Poznámka: Pokud LED indikátor stále svítí, znamená to, 

že je třeba vyměnit. 

 

Bezpečnostní opatření: 

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být 

tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, 

je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte 

výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte 

vodě nebo vlhkosti. 

 

Údržba: 

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte 

čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky. 

 

Záruka: 

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v 

důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší 

platnost záruční smlouvy. 

 

Obecné upozornění: 

- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez 

předchozího upozornění. 

- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované 

obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny 

zákonem. 

- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové 

chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic nepřebírá 

zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami 

v manuálu. 

- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal. 


