
 

 
INFRA ALARM S ČÍSELNÝM KÓDEM 

 
ČÍSLO PR: YL-107 

Zařízení je vhodné jak na signalizaci vstupu tak i na použití jako alarm. 
Napájení:  3 x AA baterie, 4,5V, nejsou součástí balení. 
Detekce pohybu: Vzdálenost dosahu 5 m 
Úhel pohledu:  100⁰ 
Akustický výkon: 100 dB 
V případě lokalizace lidského pohybu detektor vysílá signál do ústředny, a podle nastavení polohy přepínače režimu se použije jako 
detektor vstupu (CHIME), anebo se použije jako okamžitý (INSTANT) nebo odložený (DELAY) alarm. 
Zapnutí a vypnutí spotřebiče: 
Zadejte přístupový kód a následně tlačítko “#”. LED displej po tomto bude svítit cca. 10 sekund, tím signalizuje, že se zařízení dostalo do 
stavu provozového. Po opakování výše uvedené operace, začne LED displej blikat, což znamená, že přístroj bude vypnutý. 
Přepínač režimů: 
* CHIME =  zvukový signál DING-DONG 
* INSTANT= okamžitý alarm po dobu jedné celé minuty. 
* DELAY=  Odložený alarm, 20 sekund zvukový signál DI-DI, během kterých máte možnost naprogramovat vstupní kód a tlačítko 
"#" a tím zařízení vypnout. 
Změna vstupního kódu: 
Při umístění baterií, je tovární kód "0000*". Pak dlouhé slyšitelné pípnutí potvrzuje existenci továrního kódu. Poté, naprogramujte dle své 
volby kombinaci svého vlastního kódu – použitím jedné až dvanácti číslic a stiskněte tlačítko hvězdičky: "*". Tuto operace pak opět 
následuje dlouhý zvukový signál BÍP, který potvrzuje úspěšné naprogramování. 
Okamžitý, tísňový poplach: 
Stisknutím červeného tlačítka PANIC spustíte okamžitý poplach no dobu jedné minuty, který se zastavuje zadáním vlastního kódu a stiskem 
tlačítka "#". 
 

DOVOZCE / DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. 
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA 

 

www.global-export-import.eu 

 
INFRA ALARM S ČÍSELNÝM KÓDOVANÍM  

 
ČÍSLO ARTIKLU: YL-107 

Zariadenie môže byť použité ako vstupný hlásič, aj ako alarm. 
Zdroj:  3 x AA batéria, neobsahuje 4,5V. 
Snímač pohybu: Vzdialenosť snímania do 5 m 
Zorný uhol: 100⁰ 
Zvuk:  100 dB 
V prípade ľudského pohybu snímač vysiela centrále signál. Zariadenie podľa nastavenia môže byť použité ako vstupný hlásič  (CHIME),  ako 
okamžitý (INSTANT), prípadne ako oneskorený alarm (DELAY). 
Zapnutie a vypnutie zariadenia: 
Napíšte vstupný kód a stlačte “#”. LED display sa rozsvieti na dobu 10s, čím bude hlásiť, že zariadenie je v zapnutom stave. Pri zopakovaní 
hore uvedenej činnosti LED blikaním oznamuje, že zariadenie sa vypne. 
Tlačidlo prevádzky: 
* CHIME =  DING-DONG zvuková signalizácia  
* INSTANT= Okamžitý alarm po dobu 1 minúty. 
* DELAY=  Oneskorený alarm, zvuková signalizácia DI-DI po dobu 20s, počas ktorého môžete naprogramovať vstupný kód a “#” 
tlačidlom zariadenie vypnete. 
Zmena vstupného kódu: 
Pri vložení batérií pôvodný kód je: ”0000*”. Dlhšie pípnutie potvrdí správnosť pôvodného kódu. Následne potom môžete naprogramovať 
vlastný kód- aplikovať môžete dvanásť čísiel a následne stlačte: ”*” tlačidlo. Tento postup bude sprevádzaný dlhým pípnutím, ktoré 
potvrdzuje úspešnosť naprogramovania. 
Okamžitý alarm: 
V prípade stlačenia červeného PANIC tlačidla sa môže spustiť okamžitý alarm po dobu 1 minúty, ktorý môžete zastaviť vlastným kódom a 
“#” tlačidlom.  
 

IMPORTÉR / DISTRIBÚTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEŠŤ, SZÉKELY E. U. 11. 
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA 

 

www.global-export-import.eu 

 

   

CZ 

   

SK 

http://www.global-export-import.eu/
http://www.global-export-import.eu/

