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Bytový alarm 

VIP-802 

 
  

                   

  

 

Návod k obsluze 

 

Abyste se dozvěděli více o tomto produktu, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku před tím, než 
jej začnete používat. 

Vlastnosti: 

 
1. 1-99 LED bezdrátově chráněných zón, zobrazení zón digitálními čísly na centrální 

jednotce  
2. Automatický telefonát v případě alarmu 
3. Můžete nastavit domácí režim a pohotovostní režim při opuštění bytu  
4. Každou chráněnou zónu lze nezávisle nastavit na pohotovost, nečinnost, opožděný alarm 

apod. 
5. Ochrana heslem 
6. Můžete nastavit pohotovost / nečinnost / odposlouchávat prostřednictvím telefonu 

uživatele  
7. Můžete k němu zakódovat až 99 bezdrátových snímačů. 
8. V případě výpadku elektrického proudu je napájen z vestavěné baterie. 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! 

 

 

CZ 
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Stručný úvod do činnosti systému: 

Systém sestává v podstatě z centrální jednotky alarmu a z různého, bezdrátově připojeného 

příslušenství. Při ilegálním vstupu do chráněné zóny započne centrální jednotka sirénou signalizovat 

poplach a volá členy domácnosti, takže se mohou vrátit domů nebo okamžitě zalarmovat sousedy, 

resp. další členy rodiny. Oni také slyší zvuk sirény na místě. 

Instalace alarmu: 

Připojte telefonní linku do konektoru LINE 2 na centrální jednotce, pak připojte do LINE1 používané 

telefony, pomocí dodaného telefonního kabelu. Připojte napájecí napětí a tehdy se ozve zvukový 

signál a na centrální jednotce se rozsvítí světlo, což znamená, že centrální jednotka začala pracovat. 

Instalace dveřního senzoru: 

Pomocí oboustranné lepicí pásky nalepte na dveře magnetický proužek a pak umístěte na dveřní rám 

snímač magnetismu. Dbejte, aby byl magnetický proužek blízko k aktivní části snímače. Při instalaci 

zajistěte vhodnou vzájemnou polohu a vzdálenost, která čím je menší, tím lépe. 

 Instalace infračerveného snímače: 

Principem infračervených snímačů je schopnost detekce infračervených signálů generovaných tělem 

při pohybu osob. Detekční rozsah se obvykle pohybuje v rozmezí od 5 do 12 metrů. Infračervený 

snímač nainstalujte do výšky přibližně 2,2 metru od země. Nasměrujte jej přímo na hlídaný prostor. 

Infračervený snímač musí být v pokoji nainstalován tak, aby nebyl proti slunci, jelikož teplota oken a 

jiných míst se může snadno změnit. To může v místě instalace ovlivnit rozsah a přesnost detekce. 

 

Nastavení funkcí: 

Všechna nastavení je nutno provést ve stavu mimo pohotovosti. Dlouhý zvukový signál signalizuje 

správnou funkci, dva krátké zvukové signály nesprávnou funkci. 

  

Němý alarm # 0 0 #   

Není zvukový signál při varování  

Hlasitý alarm # 0 1 #   

Je zvukový signál při varování 

Nastavení základního telefonního čísla alarmu  #(1-5)?…?  #  

skupina 1-5 telefonních čísel, "1-5" pořadové číslo telefonního čísla; „?…?“ telefonní číslo. 

Nastavení nouzového telefonního čísla #6?…? # 

Stejný postup jako výše, na centrální jednotce stiskněte tlačítko alarmu a dálkového alarmu, tehdy 

volejte toto telefonní číslo skupiny. 

Vymazání telefonního čísla # (1-6)#  

Odstraní vše z vybrané skupiny telefonních čísel. 

Nastavení zpoždění alarmu #7?? #  
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Nastavení zpoždění alarmu v zónách se zpožděním, zadaného v sekundách. Tady je "?? "Počet 

sekund v rozmezí 0 - 99. 

Doba alarmu #9?? # 

Doba trvání alarmu po varování, bez zásahu. Zde je rozsah "??" 0 až 30 minut. 

Vyžádání údajů alarmu v chráněné zóně 0-9  

Stisknutím tlačítek 0-9 si lze přímo vyžádat posledních 10 událostí zaznamenaných alarmem a zobrazí 

se alarmy v chráněné zóně (0 znamená poslední). 

Stav chráněných zón # 8??(0-7) #  

"??" zde jsou uvedeny čísla zón od 0 do 99. Čísly (0-7) se označují režimy nastavení chráněných zón.  

0 = nepoužívá se, 1 = zóna s normální ochranou, 2 = zóna s inteligentní ochranou, 3 = zóna 

s ochranou poplachem, 4 = zóna s ochranou kontrolovanou více snímači, 5 = zóna s ochranou 

s opožděným alarmem, 7 = zóna s vícekrát aktivovanou ochranou. 

Například, navolte tlačítky # 822 #, tehdy nastavíte zónu 2. na inteligentní zónu. 

Poznámka: Pokud ponecháte "99", pak to znamená, že každá bezdrátově chráněná zóna bude 

pracovat v tomto režimu. 

Zóna s normální ochranou: Je jedno, jestli je chráněná zóna v pohotovostním nebo ve vypnutém 

stavu. Pokud signalizuje, pak okamžitě alarmuje vzdálenou monitorovací stanici. To je vhodné pro 

signalizování plynu, smogu a v případě bezpečnostních, nouzových a jiných zvláštních událostí. 

Zóna s inteligentní ochranou: po jejím zvolení se vytvoří zóna s inteligentní ochranou, v zóně není 

účinná ochrana (ale ještě je účinná normální ochrana zóny), což je vhodné proto, že pokud se 

uživatel zdržuje doma, funkce alarmu interních infra čidel se vypne, pokud jsou senzory otevírání 

umístěny na dveřích v zavřeném stavu. 

 Zóna s vícekrát kontrolovanou ochranou: To je možné v zóně s inteligentní ochranou nebo v zóně 

s ochranou. Pokud snímač indikuje impuls jednou, alarm se ještě nespustí, centrální jednotka spustí 

alarm pouze, pokud jeden, dva nebo i více snímačů indikuje pohyb do 30 sekund od indikace 

vyvolávající signál. To umožňuje vyhnout se falešným poplachům 

. 

Poznámka: Nastavte dvě nebo více než dvě zóny s vícekrát kontrolovanou ochranou. 

Zóna ochrany s opožděným alarmem: Tam, kde je nezbytné vstoupit do chráněné zóny, může 

centrální jednotka alarm zpozdit (dobu zpoždění můžeme určit "při nastavení zpoždění alarmu") a 

můžete vymazat upozorňující signál během doby zpoždění. 

Vymazání zóny ochrany: to znamená, že vyznačenou zónu ochrany vymažete (vztahuje se jen na 

zóny s bezdrátovou ochranou). 

Poznámka: pokud zadáte kód # 8 99 6 #, pak se vymažou všechny bezdrátově chráněné zóny. 

Chráněné zóny s opakovanou signalizací: Při aktivaci snímače systém nebude generovat poplach 

okamžitě. Pouze v případě, pokud se důvod aktivace zopakuje do 5 - 30 sekund. Pak systém spustí 

alarm na první signalizaci. 
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Výběr zóny s normální ochranou a zóny s inteligentní ochranou nemá vliv na výběr režimů 4, 5, 7. To 

znamená, že si můžete zvolit zónu s normální nebo s inteligentní ochranou, a taky si můžete vybrat 

současně z režimů 4, 5, 7 ve stejnou dobu. Avšak pokud si znovu zvolíte režim 1, 2, 3, pak se režim 4, 

5, 7 vymaže. 

Zadání hesla * Heslo * (výchozí heslo je 0000, můžete jej změnit na libovolné čtyřmístné číslo) 

Učení dálkového ovladače * 0 * Centrální jednotka začne odpočítávat od 10 sekund. Když některý 

dálkový ovladač nebo snímač vyšle během 10 sekund signál, pak centrální 

jednotka vydá dlouhý zvukový signál a uloží ho do vymazatelné paměti, což 

znamená úspěšné učení. (Tentýž způsob se používá pro naučení všech 

kódů). 

Učení snímače * 0 1 * Stejně jako výše. 

Přímý výběr snímače na učení * 8?? * Snímač, který budete učit, připojte k jedné vyznačené 

chráněné zóně a zadejte číslo zóny "??" Např. pokud chcete snímač vybrat pro 

zónu 16, pak zadejte * 8 16 *. 

Vymazat všechny dálkové ovladače * 0 2 * To znamená, že vymaže všechny dálkové ovladače. 

Vymazat všechny snímače chráněné zóny * 8 99 7 * To znamená, že vymaže snímače v 

chráněné zóně. 

Zvukový signál při používání dálkového ovladače při otevírání a zavírání * 2 1/0 * Při otevírání 

je slyšet alarm a při zavírání bzučák. 

Povolení funkce ochrany před loupeží * 3 1 * Při této funkci nelze dálkovým ovladačem ochranu 

vymazat (s výjimkou tlačítka pro vymazání ochrany na centrální jednotce). 

Zákaz funkce ochrany před loupeží * 3 0 * Při této funkci může dálkový ovladač vymazat ochranu na 

centrální jednotce. 

Nastavení výstupního času zpoždění: Zadané * 4?? * Možno zadat zpoždění, tedy dobu, za jaký 

čas má být ochrana zpuštěna naostro. Čas se zadává v sekundách tady "??" V 

rozmezí od 0 do 99. Opakovaným stiskem tlačítka ochrany během doby zpoždění 

bude ochrana okamžitě spuštěna naostro. 

Alarm při odpojení telefonní linky * 5 1 * Pokud telefonní linku někdo vytáhne nebo přeruší, pak 

systém spustí alarm. 

Nebude alarm při odpojení telefonní linky * 5 0 * Hlavní jednotka nedetekuje chybu nebo přerušení 

v telefonní lince. 

Počet zazvonění telefonu pro vzdálené nastavení * 6? * Pokud počet zvonění na místní telefonní 

lince překročí nastavený počet, pak se automaticky připojí k vzdálenému serveru. 

Tady je "?" počet zazvonění, přičemž "0" znamená, že není vzdálené 

nastavení. Doporučený počet zazvonění je minimálně 8. 

Změna hesel * 7 nové heslo (4 číslice) nové heslo (4 číslice) * Použijte při zamčené klávesnici, 

pokud jste zapomněli heslo. 
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Obnovení nastavení z výroby * 8 heslo * Systém obnoví tovární nastavení (Vymaže telefonní čísla, 

zvukový alarm, zvuky alarmu, vymaže alarm, nastavení opožděné ochrany, 

vypne detekci telefonní linky, čas zvonění alarmu v posledních 5 minutách). 

Tento příkaz neodstraní dálkové ovladače a zóny v ostré pohotovosti. 

Ochrana heslem na klávesnici Systém nemá z výroby ochranu heslem, systémový panel lze 

aktivovat / deaktivovat bez hesla. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, pak po 

příkazu * 11 * je nutno zadat * heslo *. Přednastavené heslo je 0000. Zadejte * 

0000 * před aktivací / deaktivací. 

Pro vypnutí této funkce použijte příkaz: * 10 * 

 Používání systému alarmu 

9. Zapnutí ochrany 

Stiskněte tlačítko "  " na dálkovém ovladači nebo tlačítko "ARMING" na centrální jednotce a tato 

vydá zvukový signál "Bip", a tehdy centrální jednotka okamžitě nebo se zpožděním vstoupí do 

pohotovostního stavu. 

10. Vypnutí ochrany 

Stiskněte tlačítko "  " na dálkovém ovladači nebo tlačítko "DISARMING" na centrální jednotce a tato 

vydá dvojitý zvukový signál "Bip", pak kontrolka zhasne a centrální jednotka vypne ochranu. 

11. Nouzový poplach 

Stiskněte tlačítko "  " na dálkovém ovladači nebo tlačítko "ALARM" na centrální jednotce. Centrální 

jednotka vstoupí do režimu nouzového poplachu. Automaticky spustí telefonát a siréna se vypne. 

Pokud chcete tichý poplach, jednou stiskněte tlačítko "  " na dálkovém ovladači, zatímco dlouhý stisk 

nebo stisk dvakrát zapne i sirénu 

12. Inteligentní ochrana  

Stiskněte tlačítko "" na dálkovém ovladači nebo tlačítko "INTELLIGENT" na centrální jednotce a 

centrální jednotka vstoupí do režimu inteligentní ochrany, nebo ochrany s opožděným alarmem. 

13. Signalizace stavu na digitálním displeji centrální jednotky 

"SF" znamená, že ochrana je zapnuta, "CF" znamená, že ochrana je vypnutá, "99" nouzový poplach, 

"BF" inteligentní ochrana. "F1" Když nastane poplach v případě odpojení telefonní linky, "F3" 

znamená, že není chráněná zóna s učením, 1-98 zóny chráněné bezdrátovými prostředky, L1-L8 zóny 

chráněné prostředky připojené kabelem 

14. Metody ovládání na dálku: 

Lze ovládat z jakéhokoliv telefonu. Je potřebné vytočit telefonní číslo centrální jednotky, která pak 

automaticky zvedne po uplynutí počtu zazvonění, stanovených při instalaci. Po zvukovém signálu 

zadejte heslo (dvě pípnutí znamená nesprávné heslo, po 3 chybném pokusu se systém automaticky 

odpojí), přednastavené heslo je 0000, a pokud je heslo správně, pak je možné systém ovládat na 

dálku. 

Stiskněte prosím tlačítko # po všech operacích a pak zavěste telefon. 
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Stiskněte tlačítko "1" a po dobu 20 sekund budete moci odposlouchávat okolí centrály, po 

opakovaném stisknutí můžete odposlouchávat dalších 20 sekund. Stiskněte tlačítko "2" pro zapnutí 

alarmu. Stiskněte tlačítko "3" pro vymazání alarmu. Stiskněte tlačítko "4" pro zapnutí pohotovosti. 

Stiskněte tlačítko "5" pro vypnutí pohotovosti. 

Pokud je heslo nesprávné, nebo pokud během 20 sekund nebude provedena žádná operace, systém 

se automaticky odpojí. 

15. Činnost systému po alarmu 

V případě nouze bude poplašný systém automaticky vytáčet přednastavená telefonní čísla a dávat 

výstražný signál podle vašeho nastavení. Pokud je telefonní číslo příjemce obsazeno nebo se nemůže 

připojit, bude systém vytáčet telefonní číslo, tak dlouho, jak bude zapotřebí, dokud uživatel nezvedne 

a nepotvrdí upozornění. 
Základní jednotky v balení 
1 Centrální jednotka 
1 bezdrátový PIR snímač 
1 bezdrátový dveřní / okenní senzor 
1 Siréna 
2 Dálkový ovladač 
1 Adaptér 
1 Telefonní šňůra 
1 Návod k použití 
Technické parametry: 
Centrální jednotka 
Provozní napětí: DC9V 
Průměrný výkon AC / DC napájecí jednotky: 2A. 
Vzdálenost pro bezdrátový příjem: ≤ 100M 
Provozní frekvence: 433,92 MHz 
Provozní napětí: 9 / 12V/220/110VAC 
Hlasitost alarmu externí sirény: 110 dB 
Provozní podmínky: teplota -10 ° C - + 40 ° C 
Vlhkost ≤ 90% 
Max. počet bezdrátových zařízení: 160 
Bezdrátový dveřní / okenní senzor 
Napájení: DC12V (interní baterie 12V Typ 23A) 
Konstantní proud: ≤ 20 uA 
Provozní proud: ≤ 15mA 
Přenosová frekvence: 433MHz 
Přenosová vzdálenost: bez překážek 80 metrů 
Provozní vzdálenost (mezi magnetem a snímačem): 15 mm 
Provozní podmínky: teplota -10 ° C - + 40 ° C 
Vlhkost ≤ 90% 
Bezdrátový PIR snímač 
Napájení: DC9V (interní baterie 9V) 
Konstantní proud: ≤ 100 uA 
Provozní proud: ≤ 20mA 
Přenosová frekvence: 433MHz 
Přenosová vzdálenost: bez překážek 80 metrů 
Rychlost objektu pro skenování: 0,3 - 3 m / s 
Vzdálenost skenování: 5 - 12m 
Detekční rozsah: horizontálně 110 ° vertikálně 60 ° 
Provozní podmínky: teplota -10 ° C - + 40 ° C 
Vlhkost ≤ 90% 
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Dálkový ovladač 
Napájení: DC12V (interní baterie 12V Typ. 23A) 
Konstantní proud: 0 
Provozní proud: ≤ 15mA 
Přenosová frekvence: 433MHz 
Přenosová vzdálenost: bez překážek 80 metrů 
Provozní podmínky: teplota -10 ° C - + 40 ° C 
Vlhkost ≤ 90% 

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
My,……………………………….............GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.……………………………………………    

(název maďarského výrobce, zástupce nebo importéra) 
1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11. Registr.č. 01-09-664413) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(sídlo a číslo registrace / podnikatelského průkazu) 
sami, na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že níže uvedný výrobek 

…………………………………………………………………………………………………….…………………. 
(typ výrobku, model, určení, u individuálních zařízení výrobní číslo) Bytový alarm 

VIP-802 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Původ výrobku, jméno výrobce, adresa 
In compliance with EU harmonized directives & standards 

na který se vztahuje prohlášení (z pověření výrobce, jako maďarský zástupce a dovozce), odpovídá zásadním 
požadavkům, obsažených v 3.§ vyhlášky 5/2004 (IV.13.) MEHVM, o rádiových zařízeních a telekomunikačních 

konečných zařízeních, jakož i o uznání jejich odpovídajícnosti, dále odpovídá požadavkům níže uvedených 
norem telekomunikačních (Rádio telekomunikačních), elektro bezpečnostně-technických a norem 

elektromagnetické snášenlivosti, respektive ostatním normativním dokumentům.  

 

STE110321178, STE110321179, STE110321180 & STS110321055….………………………………………………..…......Zdravotní 
(přesné označení souladných evropských, nebo maďarských národních norem, respektive normativních 

dokumentů). 

Název osvědčujícího orgánu a číslo osvědčení v případě rádiového zařízení², respektive výrobku, 
neodpovídajícího normě:  

Výrobek je opatřen označením o shodě ……CE (CE) . 
Adresa, místo úschovy podkladové technické dokumentace k tomuto prohlášení: 

1151 Budapest Székely Elek u. 11. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                         
Budapešt, 2013. 04. 05.                      SÓLYOM PÉTER v.r. JEDNATEL 
            Jméno osoby (osob) opravněných k zastoupení, zařazení

               
Výrobek je plánován k prodeji v EU 

www.global-export-import.eu   

 
IMPORTÉR / DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.  

H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA  

 

 

http://www.global-export-import.eu/
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Bytový alarm 
VIP-802 

 
  

 

                  

Návod na obsluhu 

Aby ste sa dozvedeli viac o tomto produkte, prečítajte si prosím pozorne túto príručku pred tým, než 

ho začnete používať. 

Vlastnosti: 
1. 1-99 LED bezdrôtovo chránených zón, zobrazenie zón digitálnymi číslami na centrálnej 

jednotke  
2. Automatický telefonát v prípade alarmu  
3. Môžete nastaviť domáci režim a pohotovostný režim pri opustení bytu  
4. Každú chránenú zónu možno nezávisle nastaviť na pohotovosť, nečinnosť, oneskorený alarm 

a pod. 
5. Ochrana heslom 
6. Môžete nastaviť pohotovosť / nečinnosť / odpočúvať prostredníctvom telefónu užívateľa 
7. Môžete k nemu zakódovať až 99 bezdrôtových snímačov. 
8. V prípade výpadku elektrického prúdu je napájaný zo zabudovanej batérie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SK 

Ďakujeme, že ste si zakúpili nami distribuovaný výrobok! 
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Stručný úvod do činnosti systému 

Systém pozostáva v podstate z centrálnej jednotky alarmu a z rôzneho, bezdrôtovo pripojeného 

príslušenstva. Pri ilegálnom vstupe do ochrannej zóny začne centrálna jednotka sirénou signalizovať poplach 

a privolá členov domácnosti, takže sa môžu vrátiť domov alebo okamžite zalarmovať susedov, resp. ďalších 

členov rodiny. Oni tak isto počujú zvuk sirény na mieste.      

Inštalácia alarmu: 

Pripojte telefónnu linku do konektora LINE2 na centrálnej jednotke, potom pripojte do LINE1 používané telefóny, 

pomocou dodaného telefónneho kábla. Pripojte napájacie napätie a vtedy sa ozve zvukový signál a na centrálnej 

jednotke sa rozsvieti svetlo, čo znamená, že centrálna jednotka začala pracovať.   

Inštalácia dverového senzoru: 

Pomocou obojstrannej lepiacej pásky nalepte na dvere magnetický prúžok  a potom umiestnite na dverový rám 

snímač magnetizmu. Dbajte na to, aby bol magnetický prúžok blízko k aktívnej strane snímača. Pri inštalácii 

zabezpečte vhodnú vzájomnú polohu a vzdialenosť, ktorá čím je menšia, tým lepšie. 

Inštalácia infračerveného snímača: 

Princípom infračervených snímačov je, že detekujú pohyb osôb z infračervených signálov generovaných telom. 

Detekčný rozsah sa obyčajne pohybuje v rozmedzí od 5 do 12 metrov. Infračervený snímač je treba nainštalovať 

do výšky približne 2,2 metra od zeme. Nasmerujte ho priamo na strážený priestor. Infračervený snímač musí byť 

v izbe nainštalovaný tak, aby nebol oproti slnku, pretože teplota okien a iných miest sa môže ľahko zmeniť. To 

môže v mieste inštalácie ovplyvniť rozsah a presnosť detekcie. 

Nastavenia funkcií: 

Všetky nastavenia je treba vykonať v stave mimo pohotovosti. Dlhý zvukový signál signalizuje správnu funkciu, 

dva krátke zvukové signály nesprávnu funkciu. 

 Nemý alarm # 0 0 #   

Nie je zvukový signál pri varovaní  

Hlasný alarm # 0 1 #   

Je zvukový signál pri varovaní 

Nastavenie základného telefónneho čísla  alarmu #(1-5)? ...?  #  

skupina 1-5 telefónnych čísel, "1-5" poradové číslo telefónneho čísla; "?...?” telefónne číslo. 

Nastavenie núdzového telefónneho čísla  #6? ...? # 

Rovnaký postup ako vyššie, na centrálnej jednotke stlačte tlačidlo alarmu a diaľkového alarmu, vtedy volajte toto 

telefónne číslo skupiny. 

Vymazanie telefónneho čísla  # (1-6)#  

Odstráni všetko z vybranej skupiny telefónnych čísel. 

Nastavenie oneskorenia alarmu #7??#  

Nastavenie oneskorenia alarmu v zónach s oneskorením, zadaného v sekundách. Tu je ”?? "  počet sekúnd 

v rozmedzí 0 - 99. 

Doba alarmu  #9??# 

Doba trvania alarmu po varovaní, bez zásahu. Tu je rozsah "??" 0 až 30 minút. 
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Vyžiadanie údajov alarmu v chránenej zóne  0-9  

Stlačením tlačidiel 0-9 si možno priamo vyžiadať posledných 10 udalostí zaznamenaných alarmom a zobrazia sa 

alarmy v chránenej zóne (0 znamená posledný). 

Stav chránených zón  # 8??(0-7) #  

"??" tu sú uvedené čísla zón od 0 do 99. Číslami (0-7) sa označujú režimy nastavenia chránených zón.  

0 = nepoužíva sa, 1 = zóna s normálnou ochranou, 2 = zóna s inteligentnou ochranou, 3 = zóna 

s ochranou poplachom, 4 = zóna s ochranou kontrolovanou  viacerými snímačmi, 5 = zóna s ochranou 

s oneskoreným alarmom, 7 = zóna s viackrát aktivovanou ochranou. 

Napríklad, navoľte tlačidlami #822#,  vtedy nastavíte zónu 2. na inteligentnú zónu. 

Poznámka: Ak ponecháte "99", potom to znamená, že každá bezdrôtovo chránená zóna bude pracovať 

v tomto režime. 

Zóna s normálnou ochranou: Je jedno, či je chránená zóna v pohotovostnom alebo vo vypnutom stave. Ak 

signalizuje, potom okamžite alarmuje vzdialenú monitorovaciu stanicu. To je vhodné na signalizovanie plynu, 

smogu a v prípade bezpečnostných, núdzových a iných zvláštnych udalostí. 

Zóna s inteligentnou ochranou: po jej zvolení sa vytvorí zóna s inteligentnou ochranou, v zóne nie je účinná 

ochrana (ale ešte je účinná normálna ochrana zóny),  čo je vhodné na to, že ak sa užívateľ zdržuje doma, 

funkcia alarmu interných infra snímačov sa vypne, pokiaľ sú senzory otvárania umiestnené na dverách 

v zatvorenom stave. 

Zóna s viackrát kontrolovanou ochranou: To je možné v zóne s inteligentnou ochranou alebo v zóne 

s ochranou. Ak snímač indikuje impulz raz, alarm sa ešte nespustí, centrálna jednotka spustí alarm len vtedy, ak 

jeden, dva alebo aj viac snímačov  indikuje pohyb do 30 sekúnd od indikácie vyvolávajúcej signál. To 

umožňuje vyhnúť sa falošným poplachom. 

Poznámka: Nastavte dve alebo viac než dve zóny s viackrát kontrolovanou ochranou. 

Zóna ochrany s oneskoreným alarmom: Tam, kde je potrebný vstup do chránenej zóny, môže centrálna 

jednotka alarm oneskoriť (dobu oneskorenia môžeme určiť "pri nastavení oneskorenie alarmu") a môžete 

vymazať upozorňujúci signál počas doby oneskorenia. 

Vymazanie zóny ochrany: to znamená, že vyznačenú zónu ochrany vymažete  (vzťahuje sa len na zóny s 

bezdrôtovou ochranou). 

Poznámka: ak zadáte kód #8 99 6#, potom sa vymažú všetky bezdrôtovo chránené zóny. 

Chránené zóny s opakovaným signalizovaním: Pri aktivácii snímača systém nebude generovať poplach 

okamžite. Iba v prípade, ak sa dôvod aktivácie zopakuje do 5 - 30 sekúnd. Potom systém spustí alarm na prvú 

signalizáciu. 

Výber zóny s normálnou ochranou a zóny s inteligentnou ochranou nemá vplyv na výber režimov 4, 5, 7. Takže, 

môžete si zvoliť oblasť s normálnou alebo s inteligentnou ochranou, ako aj si môžete vybrať tiež z režimov 4, 5, 7 

v tom istom čase. Avšak ak si znovu zvolíte režim 1, 2, 3, potom sa režim 4, 5, 7 vymaže. 

Zadanie hesla  * Heslo * (predvolené heslo je 0000, môžete ho zmeniť na ľubovoľné štvormiestne číslo) 

Učenie diaľkového ovládača * 0 * Centrálna jednotka začne odpočítavať  od 10 sekúnd. Keď niektorý 

diaľkový ovládač alebo snímač vyšle v priebehu 10 sekúnd signál, potom centrálna 
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jednotka vydá dlhý zvukový signál a uloží ho do vymazateľnej pamäte, čo znamená 

úspešné učenie.(ten istý spôsob sa používa pre naučenie všetkých kódov). 

Učenie snímača * 0 1 * Rovnako ako vyššie. 

Priamy výber snímača na učenie * 8?? * Snímač, ktorý budete učiť, pripojte k jednej vyznačenej chránenej 

zóne a zadajte číslo zóny ”??”  Napr. ak chcete snímač vybrať pre zónu 16, tak zadajte * 

8 16 *. 

Vymazať všetky diaľkové ovládače  * 0 2 * To znamená, že vymaže všetky diaľkové ovládače. 

Vymazať všetky snímače chránenej zóny * 8 99 7 * To znamená, že vymaže snímače v chránenej zóne. 

Zvukový signál pri používaní diaľkového ovládača  pri otváraní a zatváraní             * 2 1/0 *  Pri otváraní 

je počuť alarm a pri zatváraní bzučiak. 

Povolenie funkcie ochrany pred lúpežou * 3 1 * Pri tejto funkcii nemožno diaľkovým ovládačom ochranu 

vymazať (s výnimkou tlačidla pre vymazanie ochrany  na centrálnej jednotke). 

Zákaz funkcie ochrany pred lúpežou * 3 0 * Pri tejto funkcii môže diaľkový ovládač vymazať ochranu na 

centrálnej jednotke. 

Nastavenie výstupného času oneskorenia: Zadané * 4??  * Možno zadať oneskorenie, teda dobu, za aký čas 

má byť ochrana naostro. Čas sa zadáva v sekundách tu ”??” v rozmedzí od 0 do 99. Opakovaným stlačením 

tlačidla ochrany počas doby oneskorenia bude ochrana okamžite spustená naostro. 

Alarm pri odpojení telefónnej linky   * 5 1 *   Ak telefónnu linku niekto vytiahne alebo preruší, potom systém 

spustí alarm. 

Nebude alarm pri odpojení telefónnej linky * 5 0 * Hlavná jednotka nedetekuje chybu alebo prerušenie 

v telefónnej linke. 

Počet zvonení telefónu pre vzdialené  nastavenie  * 6?  * Ak počet zvonení na miestnej telefónnej linke 

prekročí nastavený počet, potom sa automaticky pripojí k vzdialenému serveru. Tu je "?"  

počet zvonení, pričom "0" znamená, že nie je vzdialené  nastavenie. Odporúčaný 

počet zvonení je minimálne 8. 

Zmena hesiel * 7 nové heslo (4 číslice) nové heslo (4 číslice) * Použite pri zamknutej klávesnici ak ste zabudli 

heslo. 

Obnovenie nastavení z výroby * 8 heslo * Systém obnoví továrenské nastavenia (Vymaže telefónne čísla, 

zvukový alarm, zvuky alarmu, vymaže alarm, nastavenie oneskorenej ochrany, vypne 

detekciu telefónnej linky, čas zvonenia alarmu v posledných 5 minútach). Tento príkaz 

neodstráni diaľkové ovládače a zóny v ostrej pohotovosti. 

Ochrana heslom na klávesnici Systém nemá z výroby ochranu heslom, systémový panel možno aktivovať / 

deaktivovať  bez hesla. Ak chcete túto funkciu aktivovař, potom po príkaze   * 11 * je treba 

zadať * heslo  *. Prednastavené heslo je 0000. Zadajte  * 0000 * pred aktiváciou / 

deaktiváciou. 

Pre vypnutie tejto funkcie použite príkaz: * 10 * 
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Používanie systému alarmu 

1. Zapnutie ochrany 

Stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo " ARMING " na centrálnej jednotke a táto vydá zvukový 

signál " Bip ", a vtedy centrálna jednotka okamžite alebo s oneskorením vstúpi do pohotovostného stavu. 

2. Vypnutie ochrany 

Stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo " DISARMING " na centrálnej jednotke a táto vydá 

dvojitý zvukový signál " Bip ", potom kontrolka zhasne a centrálna jednotka vypne ochranu. 

3. Núdzový poplach 

Stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo " ALARM " na centrálnej jednotke. Centrálna jednotka 

vstúpi do režimu núdzového poplachu. Automaticky spustí telefonát  a siréna sa vypne. 

Ak chcete tichý poplach, jedenkrát stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači, zatiaľ čo dlhé stlačenie alebo 

stlačenie dvakrát zapne aj sirénu. 

4. Inteligentná ochrana  

Stlačte tlačidlo "" na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo "INTELLIGENT" na centrálnej jednotke a centrálna 

jednotka vstúpi do režimu inteligentnej ochrany, alebo ochrany s oneskoreným alarmom. 

5. Signalizácia stavu na digitálnom displeji centrálnej jednotky  

"SF" znamená, že ochrana je zapnutá, "CF" znamená, že ochrana je vypnutá, "99"  núdzový poplach, "BF" 

inteligentná ochrana. "F1" Keď nastane poplach v prípade odpojenia telefónnej linky, "F3" znamená, že nie je 

chránená zóna s učením , 1-98   zóny chránené bezdrôtovými prostriedkami,  L1-L8 zóny chránené prostriedkami 

pripojenými káblom   

6. Metódy ovládania na diaľku : 

Možno ovládať z akéhokoľvek telefónu. Potrebné je vytočiť telefónne číslo centrálnej jednotky, ktorá potom 

automaticky zdvihne po uplynutí počtu zazvonení, stanovených pri inštalácii.  Po zvukovom signáli je treba zadať 

heslo (dve pípnutia znamená nesprávne heslo, po 3 chybnom pokuse sa systém automaticky odpojí), 

prednastavené heslo je 0000  a ak je heslo správne, potom je možné systém na diaľku ovládať. 

Stlačte prosím tlačidlo # po všetkých operáciách a potom zaveste telefón. 

Stlačte tlačidlo "1" a po dobu 20 sekúnd budete môcť odpočúvať okolie centrály, po opakovanom stlačení môžete 

odpočúvať ďalších 20 sekúnd.  Stlačte tlačidlo "2" pre zapnutie alarmu. Stlačte tlačidlo "3" pre vymazanie alarmu. 

Stlačte tlačidlo "4" pre zapnutie pohotovosti. Stlačte tlačidlo "5"pre vypnutie pohotovosti. 

Ak je heslo nesprávne, alebo ak počas 20 sekúnd nebude vykonaná žiadna operácia, systém sa automaticky 

odpojí. 
7. Činnosť systému po alarme 

V prípade núdze bude poplachový systém automaticky vytáčať prednastavené telefónne čísla a dávať výstražný 

signál podľa vášho nastavenia. Ak je telefónne číslo príjemcu obsadené alebo ak sa nemôže pripojiť, bude 

systém vytáčať telefónne číslo tak dlho, ako bude potrebné, kým užívateľ nezdvihne a nepotvrdí upozornenie. 
 Základné jednotky v balení 

 1 Centrálna jednotka  
1 bezdrôtový PIR snímač 
1 bezdrôtový dverný/okenný snímač 
1 Siréna 
2 Diaľkový ovládač 
1 Adaptér 
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1 Telefónna šnúra 
1 Návod na použitie 

Technické parametre: 

Centrálna jednotka 

Prevádzkové napätie: DC9V 
Priemerný výkon AC / DC napájacej jednotky 2A. 
Vzdialenosť pre bezdrôtový príjem: ≤ 100M 
Prevádzková frekvencia: 433,92 MHz 
Prevádzkové napätie: 9 / 12V/220/110VAC 
Hlasitosť alarmu externej sirény: 110 dB 
Prevádzkové podmienky: teplota -10  °C -- + 40 °C 
Vlhkosť ≤ 90% 
Max. počet bezdrôtových zariadení: 160 
 Bezdrôtový dverný / okenný snímač 

Napájanie: DC12V (interná batéria 12V Typ 23A) 
Konštantný prúd: ≤ 20 uA 
Prevádzkový prúd: ≤ 15mA 
Prenosová frekvencia: 433MHz 
Prenosová vzdialenosť: bez prekážok 80 metrov 
Prevádzková vzdialenosť (medzi magnetom a snímačom): 15 mm 
Prevádzkové podmienky: teplota -10  °C -- + 40 °C 
Vlhkosť ≤ 90% 
 Bezdrôtový PIR snímač  

Napájanie: DC9V (interná batéria 9V) 
Konštantný prúd: ≤ 100 uA 
Prevádzkový prúd: ≤ 20mA 
Prenosová frekvencia: 433MHz 
Prenosová vzdialenosť: bez prekážok 80 metrov 
Rýchlosť objektu pre skenovanie: 0,3 - 3 m/s 
Vzdialenosť skenovania: 5 - 12m 
Detekčný rozsah: horizontálne 110 ° vertikálne 60 ° 
Prevádzkové podmienky: teplota -10  °C -- + 40 °C 
Vlhkosť ≤ 90% 
  
Diaľkový ovládač 

Napájanie: DC12V (interná batéria 12V Typ. 23A) 
Konštantný prúd: 0 
Prevádzkový prúd: ≤ 15mA 
Prenosová frekvencia: 433MHZ 
Prenosová vzdialenosť: bez prekážok 80 metrov 
Prevádzkové podmienky: teplota -10  °C -- + 40 °C  
Vlhkosť ≤ 90% 

ES VYHLÁSENIE O ZHODE 
Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že nižšie uvedený výrobok splňuje požiadavky technických 
predpisov, že výrobok je za podmienok nami určeného použitia bezpečný a že sme prijali všetky opatrenia, 
ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov nižšie uvedeného typu, uvádzaných na trh, s technickou 

dokumentáciou a s požiadavkami príslušného nariadenia vlády. 
Výrobok: Bytový alarm VIP-802 
Distribútor: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 Budapest Szekely Elek u. 11. 
Vyššie uvedený výrobok je v zhode s normami: 

 
Test report numbers:  CES STE110321178, STE110321179, STE110321180 & STS110321055 

The product is supplied with CE symbol 
Budapest, 2013. 04 05. 
Miesto a dátum                           Sólyom Péter 

   generálny riaditeľ 
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