
 
 

 
INFRA-ALARM S EXTERIÉROVOU SIRÉNOU 

A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM 

MODEL MA35 
 

 Charakteristika:       

* MULTI kanálový dálkový ovladač se spínači DIP 

* jednoduchá instalace 

* režim s dálkovým ovládáním 

* siréna bez možnosti vypnutí - funguje i po přerušení vedeni 

* signalizace v případě nízkého napětí baterie 

* 30 vteřinové zpoždění při odchodu 

* 4 vteřinové zpoždění při vstupu 

* vzdálenost snímání: cca 7m, zorný úhel: svisle 30º, vodorovně 60º 

Hlavní jednotky: 

Alarm s centrálním pohybovým senzorem a interiérovou sirénou + vedení + 1 dálkový ovladač 

Funkce alarmu 

1.   Zapnutí (uvedení do pohotovostního stavu) 
Při opouštění prosto chráněných alarmem nasměrujte dálkový ovladač na centrální jednotku a jedenkrát stiskněte horní tlačítko 
”ARM”, jako potvrzení stavu pohotovosti, zařízení vydá krátký zvukový signál. Poté máte k dispozici 30 vteřin k opuštění  
chráněného prostoru. 

2. Vypnutí                                                                                                                                                  
Při vstupu do prostor chráněných alarmem nasměrujte dálkový ovladač na centrální jednotku a jedenkrát stiskněte spodní 
tlačítko ”DISARM”, čímž zařízení vypnete. Při vstupu do prostor chráněných alarmem, centrální jednotka krátkým zvukovým 
signálem signalizuje detekci pohybu a po tomto signálu Vám zůstávají 4 vteřiny k tomu, abyste zařízení pomocí dálkového 
ovladače vypnuli. 
POMOCÍ VÍCEKANÁLOVÉHO OVLADAČE JE MOŽNÉ INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ KÓDU. TOTO NASTAVENÍ SVĚŘTE 
VÝHRADNĚ ODBORNÍKOVI! SPÍNAČE DIP DÁLKOVÉHO OVLADAČE A CENTRÁLNÍ JEDNOTKY LZE NASTAVOVAT, 
POUZE KDYŽ JSOU VE STEJNÉM STAVU! 

Signalizace v případě nízkého napětí baterie 
Jestliže kontrolka LED, která se nachází na čelní ploše zařízení svítí červeně, pak jsou 4 baterie typu 1,5V AA  téměř vybity a je 
nutné je vyměnit. 
Dálkový ovladač je napájený energií ze tří baterií typu LR44. Nízké napětí baterií je signalizováno tak, že během stisknutí 
”ARM” anebo ”DISARM” nesvítí červené světlo kontrolky LED. V takovém případě odstraňte držák baterií a baterie vyměňte 
způsobem uvedeným na obrázku  v držáku baterií. 

Údržba: 
Zařízení čistěte navlhčeným měkkým hadrem a pak jej utřete do sucha. Nepoužívejte chemikálií, poněvadž by mohli zařízení 
poškodit, anebo způsobit změnu barvy. 

Příčiny a odstraňovaní potenciálních chyb: 
1. zařízení nepracuje po vložení baterií. 
2. Ujistěte se podle nákresu umístěném v držáku baterií, zda-li byli baterie správně vloženy a zda-li byl vytvořený 

správný kontakt. 
3. Alarm nefunguje. 
4. Přesvědčte se, zda-li zadní kryt držáku baterií správně doléhá a zda-li při stisknutí tlačítek pro zapnutí a vypnutí 

alarmu se červené světlo kontrolky LED okamžitě rozsvítí. 
5. Červená kontrolka na spodku jednotky svítí. 
6. Signalizace nízkého napětí baterií. Vybité baterie je nutné vyměnit. 
7. Při stisknutí tlačítek sloužících k zapnutí a vypnutí alarmu se červené světlo kontrolky LED na dálkovém ovladači 

nerozsvítí. 
8. Odeberte zadní kryt dálkového ovladače  a vyměňte baterie. 

Návod k obsluze: 

 Pozor! Exteriérovou sirénu připojte k centrální jednotce ještě před umístěním baterie do sirény, v opačném případě začne 
exteriérová siréna nepřetržitě vydávat poplašný signál. 

Umístění baterií: 
1. Vyšroubujte šroub ze zadní části exteriérové sirény.  
2. Odeberte zadní kryt.  
3. Vložte baterie 
4. Zadní kryt vraťte na jeho místo a přišroubujte ho. 

POZOR: Zkontrolujte, zda-li jste baterie umístili správně. 

POZOR! Použité baterie neodhazujte do kontejnerů s komunálním odpadem! 

Instalace exteriérové sirény: 
1./ Umístěte exteriérovou sirénu na zvolené místo a stabilně ji připevněte. 
2./ Přiveďte vedeni od exteriérové sirény k senzorové jednotce a připojte ho. 

Popis funkce 
Když centrální jednotka v případě alarmu vstoupí do činnosti, pak se okamžitě uvede do činnosti i exteriérová jednotka, čímž 
dojde ke zvýšení účinnosti alarmu. 
Pokud vedeni mezi centrální jednotkou a exteriérovou sirénou nebude správně připojeno, anebo když dojde k jeho přerušení, 
pak začne exteriérová siréna nepřetržitě vydávat poplašný signál! 
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