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B E Z D R ÁT O V Ý M I N I - A L A R M
je přenosný alarm, který chrání Váš majetek.
Ať jste kdeko-li ( na zahrádce, v garáži...) v
dosahu do 50 m od hlídaného objektu, vždy
uslyšíte, že někdo vchází.

LX - AL4
Baterie 12V
L 1028 23A

100100
100100
011001
MADE IN CZECH REPUBLIC

IP 64

433,92 MHz

ODOLNÉ PROTI DEŠTI

BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ

3x1,5 V 230 VAC 64 kódů
KOMBINOVANÉ NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE

DIGITÁLNÍ KÓDOVÁNÍ
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Bezdrátový mini-alarm
- je výborným pomocníkem v místech se špatným
výhledem na vstupní dveře, nebo při častém
opouštění vstupní místnosti v obchodech,
kancelářích a garážích do vzdálenosti až 50 m.
- poslouží i jako domovní zvonek .
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na frekvenci 433,92MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Tlačítko má stupeň ochrany IP65.
1. Otvírání

2. Zavírání

V y sílač

LX-AL4

Montáž LX - AL4

1, Vložte do vysílače baterii a přilepte
(přišroubujte) na vhodné místo (dle obr.4).
Dodržujte pravidla v odstavci V y sílač (umístění...)!

2, Vložte baterie do přijímače a otestujte
funkci domovního zvonku.
Po stisknutí tlačítka přijímač vydá zvuk GONG).

3, Magnetický kontakt nalepte (přišroubujte)
na rám dveří, dle obrázku 4, a dbejte
následujících pokynů:
- magnetický kontakt musí být umístěn co
nejblíže vysílače (do 2 cm)
- šipka na mag.kontaktu musí směřovat
na střed “jmenovky” vysílače!

Napájení: - 1x12 V/ L1028 23 A
(životnost cca1,5 roku).
Umístění:
- nesmí být na kovovém podkladě. Správná funkce:
V případě nevhodného umístění se 1, dveře(okna) jsou zavřené - ŽÁDNÁ signalizace
podstatně snižuje dosah soupravy! 2, dveře(okna) otevřeme - přijímač vydá zvuk
GONG.
Montáž a demontáž:
4.Umístění
- viz obrázky 1, 2, 3.

Př i jímač

3. Polarita baterie

Napájení:
- 3 x1,5 V alkalické tužkové baterie
typ R6/ AA (životnost cca 3 měsíce).
- adaptér
Umístění:
- více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (T V, PC...).

Magne tický kont akt
Umístění:
- dbejte na to, aby šipka směřovala
na střed “jmenovky” vysílače jak je
znázorněno na obrázku č.4!

Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti
silových vodičů a velkých kovových předmětů.
Dosah soupravy může být na volné ploše až
100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem
elektromagnetického rušení.
Na výrobek je záruka 2 roky

Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216

Datum prodeje:

Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633

Razítko prodejny:

www.elbock.cz
V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete
kompletní soupravu na adresu výrobce.

