BREZŽIČNA SIRENA Vcare HDSDJH - UPORABNIŠKA NAVODILA
Tip: PH HDSDJH Oznaka: MT PHHDSDJH
Zahvaljujemo se vam za nakup sirene. Je praktična za zaščito stanovanjskih objektov ali javnih objektov. Je dovršen in
kakovosten izdelek, ki deluje neodvisno ali v sklopu z brezžičnim alarmnim sistemom. Ob alarmu pobliskava ter oddaja
zvok velike jakosti. Ko se sproži signal, bo alarmirala, zato da bo vsiljivec odšel v paniki. Ima univerzalen izgled,
namestitev je enostavna in je visoko zmogljiva. Sirena je prvenstveno namenjena notranji in zunanji montaži s tem, da
ne sme biti izpostavljena direktno zunanjim vplivom (dež, sneg).
Pred namestitvijo prosim skrbno preberite navodila.
1. Tehnične podrobnosti:
• Delovanje: DC 12V
• Kodiranje: Learning code – IC 1527
• Razpon delovanja - proženje: DC 6-15V
• Tekoče delovanje: 200mA (DC 12V)
• Stanje pripravljenosti: 6mA
• Temperaturno področje delovanja: od -20°C do + 60°C
• Jakost zvoka: 110 ±3dB (test na razdalji 1 metra)
• SIRENA +/SIRENA sprožilec: pobliskavanje vsaki 2 sekundi z rdečo lučjo, žvižganje in zvonjenje
(trajanje signala in sprožilca).
• LED+/LED sprožilec: rdeča LED luč pobliskava vsake 3 sekunde v povprečju (trajanje signala in
sprožilca).
• Poseganje v napravo (tamper switch): utripajoča luč sveti na vsake 2 sekundi z rdečo LED lučjo,
pobliskava in zvoni (3 min).
• Zunanje napajanje je prekinjeno: luč bo utripala vsaki 2 sekundi, rdeča LED luč in alarmna sirena
(najmanj 3 min).
• Baterijsko napajanje: 6V/600mA 4 x 1,5V AA NiCa. Ko je ustrezno napajanje, je zelena LED vključena.
• Domet: na odprtem ≥100 m, v zaprtem prostoru: ≥30– 50 m
• Velikost: 197 x 111,5 x 78 mm
2. Namestitev/delovanje
Pred prvo namestitvijo odprite sireno in sicer tako, da na zadnji strani odvijačite tri vijake. Ko odprete pokrov sirene,
poiščite rezervno napajanje – akumulatorje sirene, ki se nahajajo pod vezjem.
Priključite akumulatorje na vezje, tako, da spojite priključno vrvico za napajanje akumulatorjev v vhod, ki je označen s
+-. Preverite, da rdeča žica sovpada z oznako plus, črna z oznako -. Pri ponovnem sestavljanju bodite pozorni, da vam
ob vračanju pokrova tamper stikalo lepo naleže v ležišče.
Sireno na zid pritrdite tako, da v zid izvrtate dve luknji v navpični razdalji 170mm. Privijačite vijake z glavo širine 6mm
tako, da so od zidu oddaljeni toliko, da sireno lahko nanju čvrsto nataknete.
Sirena deluje tako, da radijski oddajnik Vcare alarmne centrale odda signal, ki proži brezžično sireno. Sirena in
oddajnik morata biti predhodno seznanjena.
Sireno in alarmno napravo seznanite na sledeč način. Alarmna centrala in sirena morata predhodno biti priključena
na napajanje. Alarmno centralo vklopite v obrambni način delovanja (ARM). Na brezžični sireni poiščete vezje s tipko.
Pritisnete kratko na tipko, na vezju se zasveti LED lučka. Pritisnete SOS gumb na daljinskem upravljalniku centrale.
Sirena se v kolikor ste jo uspešno povezali odzove s piskom. Preverite uspešnost postopka tako, da sprožite alarm. V
kolikor niste uspeli uspešno povezati postopek ponovite.

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo:
• da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih.
• garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,
• da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni,
• da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno
garancijsko dobo.
• da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili
protivrednost izdelka.
Garancija preneha zaradi:
• neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom.
• posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba.
• poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so odstranjene ali poškodovane
garancijske nalepke ali ser. številke.
GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom.
Firma, sedež in servis proizvajalca-prodajalca:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 97 12 44, e-pošta
info@marvis-trade.si
Seznam pooblaščenih servisov:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje, tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 971244, e-pošta
info@marvis-trade.si
Prodajalec, naziv blaga in datum prodaje – izročitve je razviden iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista

