
                           АЛАРМА  ЗА  ВРАТА  И  ПРОЗОРЕЦ                Арт. Nо. 750011 
. 
ПРОГРАМИРАНЕ: 
Можете  да  програмирате  алармата за врата / прозорец чрез цифров код, който Вие въвеждате.   За  

тази  цел  обърнете  внимание на следващите указания: 
Главен код – фабрично зададен  (111). 
Промяна  на главния код:  Поставете  плъзгач (6), на положение  кръгче с четири дъгички около  него -

режим охрана.   Натиснете  бутона  за  паролата  -  (3). 
С клавиатура (1) въведете  стария  код  (111).   При  правилно въвеждане на кода за достъп, уредът 

изпраща два сигнални тона.  Сега  въведете  Вашия  нов  трицифрен  код. 
След проверка на новия код,  уредът 

подава още два сигнални тона.  В случай, 
че  забравите кода за достъп, махнете 
батериите от уреда за  около  една минута,  
след което ги поставете и въведете 
стандартния начален код (111) .  

 
ПРОМЯНА  НА  ЗВУКОВИЯ  СИГНАЛ: 
За да промените сигнализирането на 

алармата, преместете плъзгач (6),  на 
положение кръгче с  четири  дъгички и след 
това натиснете бутон  (4) .    Следва  избор  за  
начина  на сигнализиране чрез числата:   

1  -   алармата продължава една минута 
(първоначална форма).   

2   -  една  минута аларма,   30  секунди  
пауза,  отново една минута аларма и 30 секунди 
пауза,   след което алармата спира.    

3  -  ми нута  и  половина  аларма,   30  секунди  пауза  ,минута  и половина аларма,  30 
секунди пауза и така докато някой не въведе кода за достъп или батериите не свършат.   
Ограничение на времето за  достъп.    

4  -  няма закъснение.   
5  -  имате 5 секунди за въвеждане на кода.   

 За да потвърдите избора си накрая натиснете отново бутон (4).  
 
ГОНГ: 
Поставете плъзгач (6) в положение камбанка с три дъгички под нея.  След отваряне на вратата или 

прозореца се чува сигнал - гонг.  Използва се  като  сигнализация при влизане на човек. 
Поставете плъзгач (6)  на положение символ - нота.  След отваряне на прозореца  или вратата ще 

чуете мелодичен  звуков сигнал. 
 
АЛАРМА: 
Поставете  плъзгач (6)  на позиция   кръгче с четири дъгички.  Натиснете бутон (2).  След  период  от  

15  секунди  ще  чуете  сигнален  тон.   Сега  алармата  е вече включена.  Отворете контролираната  врата 
или прозорец за проба. 

Програмиране без времезакъснение  за достъп.  -   Алармата  ще се включи със 
сила от 95 dB.    

Програмиране с пет секунди време за  достъп .    В  режим  Промяна  на  алармата 
въведете * 5 *  от клавиатурата - Въведете правилния код за достъп  преди алармата да 
е започнала да вие.   Кодът ще бъде  разпознат  чрез  два  сигналн  и  тона.    Ако 
въведете грешен код или пък не успеете да въведете  правилния за 5 секунди ,то 
алармата започва да вие със сила от 95 dB.   

За  деактивиране въведете правилния код за достъп.  
 
МОНТАЖ: 
Монтирайте съгласно  указанията на картинката.  
 
ВНИМАНИЕ ! 
Между датчик и магнит разстоянието трябва да е около 10 mm. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
1. Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.  
2. Гаранцията на акумулаторния пакет е 6 месеца от датата на закупуване. 
3. Гаранцията губи валидност при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
    за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.  
4. Повреда, причинена от износване в следствие на продължителна работа не се приема за дефект. 
5. Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 

 София, ул. “Хан Аспарух" 1   тел.:  952-51-44 
 София, бул. “Прага" 22                                          тел.:  851-05-05  
 Пловдив, ул. “Самара" 20     тел.:  96-23-16 
 Варна, ул. “Поп Харитон" 10   тел.:  60-04-24 
 Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
 Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 11  тел.:  62-45-52 
 Плевен, ул. “Д. Константинов” 23   тел.:  82-28-22 
 Бургас, ул. „Х. Ботев” 95                                          тел.:  84-22-00                                                                  
 В.Търново,ул.„Мармарлийска”35                           тел.:  67-03-00 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


