
Manuál - Alarm PIR s diaľkovým ovládačom – König SEC-APR10 
 

Popis: 

1. PIR Senzor 

2. Siréna 

3. IR senzor 

4. LED indikátor batérií 

5. externá zdierka pre sirénu 

6. Priestor pre batérie 

7. Tlačidlo pre aktiváciu 

8. LED indikátor 

9. Tlačidlo pre deaktiváciu 

10. Priestor pre batérie 

11. Prepínače programov 

12. Kryt batérie 

 

Inštalácia batérií: 

1. K priestoru pre batérií sa dostanete zo zadnej strany alarmu tak, že odstránite skrutky zo spodnej časti a odstránite kryt. 

2. Vložte 4x AA batérie (nie sú súčasťou balenia) a dodržte polaritu. 

3. Po vložení poslednej batérie  alarm batérií veľmi hlasno pípne a indikuje tak, že batérie sú nainštalované správne. Dajte späť zadný kryt. 

Montáž na stenu: 

1. Zložte zadnú dosku. 

2. Namontujte zadnú dosku do požadovanej pozície na stenu. 

3. Zacvaknite jednotku do zadnej dosky. 

4. Upevnite alarm k zadnej doske zaskrutkovaním skrutiek umiestnených na spodnej časti. 

Diaľkové ovládanie: 

Diaľkové ovládanie používa 3x LR44 batérie (sú súčasťou balenia). Pokiaľ sa červený LED indikátor na diaľkovom ovládaní nerozsvieti pri 

stlačení tlačidiel ‘ARM’ alebo ‘DISARM’, je treba batérie vymeniť. 

Program alarm: 

1. Nastavte prepínače (11) diaľkového ovládania na požadovaný kód a vyberte batérie z alarmu. Následne počkajte aspoň 30 sekúnd, pokiaľ 

sa alarm neresetuje. 

2. Zamierte nepredlžene po vložení batérií diaľkovým ovládačom na alarm a stlačte tlačidlo pre aktiváciu ‘ARM’. LED indikácie alarmu raz 

zabliká a indikuje tak, že došlo k prijatiu kódu diaľkového ovládača. 

POZNÁMKA: alarm musí byť naprogramovaný opätovne pomocou diaľkového ovládače pri každej  výmene batérií. 

Prevádzka: 

Zamierte pri odchodu z chráneného priestoru diaľkovým ovládačom na alarm a stlačte tlačidlo pre aktiváciu ‘ARM’. Potvrdzujúci tón bude 

indikovať aktiváciu alarmu a vy máte 30 sekúnd pre opustenie miestnosti. Po tejto dobe sa v prípade detekcie pohybu spustí zvukový alarm. 

Zamierte po príchode do chráneného priestoru diaľkovým ovládačom na alarm a stlačte tlačidlo pre deaktivaciu ‘DISARM’. Po príchode do 

miestnosti sa ozve krátke pípnutie, ktoré indikuje detekciu pohybu. Máte 4 sekundy na deaktiváciu alarmu. 

Poznámka: Pokiaľ LED indikátor stále svieti, znamená to, že je treba ho vymeniť. 

Bezpečnostné opatrenie: 

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým šokom, mal by byť tento výrobok otvorený IBA autorizovaným technikom, ak je to nevyhnutné. V 

prípade, že dôjde k poruche, odpojte výrobok zo siete a od iných zariadení. Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti. 

Údržba: 

K čisteniu používajte iba suchú utierku. Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. 

Záruka: 

Akékoľvek zmeny, modifikácie alebo poškodenie zariadenia v dôsledku nesprávneho zaobchádzania so zariadením ruší platnosť záručnej 

zmluvy. 

Obecné upozornenie: 

- Dizajn a špecifikácia výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 

- Všetky logá a obchodné názvy sú registrované obchodnou značkou príslušných vlastníkov a sú chránené zákonom. 

- Napriek tomu, že  manuál bol spracovaný s maximálnou starostlivosťou, tlačové chyby nie sú vylúčené. Konig Electronic nepreberá 

zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s chybami v manuáli. 

- Pre budúce použitie uschovajte tento návod a obal. 

Upozornenie: 

Tento výrobok je označený týmto symbolom. To znamená, že sa s výrobkom musí zaobchádzať ako s nebezpečným elektrickým a 

elektronickým odpadom a nemožno ho  po skončení životnosti vyhadzovať s bežným domácim odpadom. Pre likvidáciu týchto výrobkov 

existujú zvláštne zberné strediská. 


