Przycisk Paniczny

Przyciski i elementy
1.
2.
3.
4.

Przycisk aktywacji/parowania (czerwony)
Lampka LED – informuje o aktywacji
alarmu lub rozładowaniu baterii
Obudowa (możliwość montażu do
ściany)
Śruba zabezpieczająca

Zawartość opakowania
1.
2.
3.

Przycisk paniczny x1
Śruby montażowe x2
Bateria CR2032 x1

Ustawienia i lokalizacja
Ustawienia:
Przed zamontowaniem przycisku na ścianie lub
w innym miejscu w sposób trwały należy
sparować urządzenie z systemem i wykonać
próbę. Metoda parowania jest opisana w
instrukcji alarmu.

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

Instalacja:
Należy odkręcić śrubę zabezpieczającą (4) i
umieścić w gnieździe załączoną baterię.
Docisnąć palcem baterię w gnieździe do momentu
kliknięcia (rys. poniżej)

Lokalizacja:
Przycisk paniczny zapewnia dodatkową ochronę dla
Ciebie i Twojej rodziny. Użycie przycisku w przypadku
poczucia zagrożenia uruchomi alarm nawet wtedy gdy
jest nieaktywny.
• Montaż na ścianie na wysokości klatki piersiowej,
pod blatem stołu lub w dowolnym miejscu ukrytym i
łatwo dostępnym
• Do użytku wewnątrz budynku
• Chroń przed dostępem dzieci
• Przechowuj w miejscu niewidocznym dla obcych
Montaż:
Przycisk paniczny może być używany bez konieczności
montażu na stałe (urządzenie przenośne). W przypadku
montażu na ścianie
• Wyłam zaślepki na tylnej obudowie przycisku
• Wykonaj otwory pod kołki rozporowe wg rozstawu
otworów w tylnej ściance obudowy, umieść kołki w
otworach i przykręć tylną ściankę obudowy śrubami
pasującymi do kołków
• Zamocuj przednią część przycisku za pomocą śruby
zabezpieczającej 4 (rys).

UŻYTKOWANIE
Aktywacja alarmu (syreny):
Wciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj wciśnięty przez
około 3 sekundy. Lampka LED 2 (rys) zaświeci się na
chwilę i alarm zostanie aktywowany.
Wyłączenie alarmu (syreny):
Wciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj wciśnięty przez
około 10 sekund. Lampka LED 2 (rys) zaświeci się na
chwilę i alarm zostanie wyłączony.

UWAGA: Wyłączenie syreny za pomocą
przycisku panicznego nie wyłącza
(dezaktywuje) alarmu. Po wyłączeniu syreny
przy użyciu przycisku panicznego system
pozostaje aktywny.

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu
w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

DANE TECHNICZNE
Środowisko pracy:
-10°C do 40°C, wilgotność względna 85%, do użytku
wewnątrz budynków.
Częstotliwość:
868 MHz FM
Współpracuje z wszystkimi typami alarmów Yale.

