NÁVOD BEZDRÁTOVÉHO JIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ SD01
• SD01 je rozdělen na 3 části：přijímač, vysílač a kontaktní magnet

přijímač

kontaktní magnet
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Parametry:
• Napětí přijímače: DC 24V
• Baterie pro vysílač：AA R6 x 2 (1.5V x 2) nebo DC 24V

INSTALACE
1. Vysílač a kontaktní magnet
Instalační vzdálenost mezi vysílačem a kontaktním magnetem je doporučena 5-10 mm (Obr. 1)
Pokud vzdálenost přesáhne 10 mm nebude bezdrátové jištění pracovat spolehlivě.
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• Přijímač：Otevřete kryt a poté jej pomocí šroubů připevněte (Obr. 2).
• Vysílač：Otevřete kryt, připevněte jej pomocí šroubů a vložte baterie dovnitř (Obr. 3).
• Kontaktní magnet: Otevřete kryt a pomocí šroubů jej upevněte (Obr. 4).
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2. Pokyny pro zapojení přijímače:
Zelená
Bílá
Žlutá
Červená
Černá
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3. Instrukce pro párování
Otevřete kryt přijímače a poté stiskněte tlačítko mikrospínače uvnitř přijímače, rozsvítí se modrá LED kontrolka.
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Otevřete kryt vysílače, poté stiskněte tlačítko mikrospínače uvnitř vysílače, zelená kontrolka se rozsvítí, modrá
kontrolka přijímače bude během párování blikat, poté modrá kontrolka zhasne. Znamená to, že jste dokončili
párování. (24V DC lze připojit externě).
(deska vysílače)
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připojení magnetu

4. Provozní instrukce
Když je přijímač zapnutý, kontrolka jednou blikne a relé jednou sepne.

5. LED kontrolka vysílače
LED kontrolka vysílače je zpětná vazba, zpětnou vazbou se rozumí, když přijímač přijme signál z vysílače.

6. Stavy bezdrátového jištění vstupních dveří
A. Když jsou dveře otevřeny, červená kontrolka (vysílače) jednou blikne.
B. Když jsou dveře zavřené, zelená kontrolka (vysílače) jednou blikne.
▲ Upozornění:
1.

Kódování bylo provedeno ve výrobě (přijímače i vysílače). Pokud je přijímač ve správné vzdálenosti od
vysílače, uslyšíte zvuk relé.

2.

Věnujte prosím pozornost, jestli svítí kontrolka vysílače, zkontrolujte to několikrát (dveře jsou zavřené,
svítí zelená kontrolka; dveře jsou otevřené, svítí červená kontrolka).

Pokud se nerozsvítí, lze dveře několikrát otevřít a zavřít, dokud nezačne blikat signální kontrolka
(červené/zelené).
Možné příčiny:
- Vzdálenost mezi vysílačem a kontaktním magnetem je příliš velká;
- Přijímač má problém s napájením;
- Vysílač je třeba vyměnit.
3.

Když je baterie vybitá: modrá signální kontrolka přijímače bude blikat. Indikuje, že je třeba vyměnit
baterii.

4.

Když je přijímač vypnutý a dveře nefungují, proveďte následující:
Když jsou dveře zavřené a nejdou spustit, otevřete dveře a znovu je zavřete.

