DRAADLOZE INFRAROOD
SENSOR
voor boot of caravan

GEBRUIKERS- en INSTALLATIE
HANDLEIDING

DRAADLOZE INFRAROOD SENSOR

Technische gegevens:
Frequentie
Decodering systeem
Voeding
Stroomgebruik
Levensduur batterij

433,92 MHz
Variabele 66 bits code
9 volt batterij
(standby) plm. 20 uA
Alkaline batterij: plm. 1 jaar
Lithium batterij: plm. 4 jaar
Zendbereik
Maximaal 100 meter
Een optisch signaal geeft een bijna lege batterij aan.

Voorbereidend werk:
Het openen van de sensor:
Gebruik een kleine schroevendraaier om de sensor te openen. Oefen hiermee enige
kracht uit op 1 van de twee zijkanten van het kapje onder de lens.
Schroef hierna de zichtbaar geworden schroef los (zie fig. 1).
Plaatsen batterij:
Plaats de batterij in de daarvoor bestemde clip. Na het plaatsen van de batterij
duurt het ongeveer 6 minuten voor de sensor in werking treedt.
Dus minimaal 6 minuten wachten met testen.
Instellen DIP schakelaars:
Dip 1
Hiermee kunt u de led in de IR sensor in- of uitschakelen.
ON: Led ingeschakeld.
OFF: Led uitgeschakeld.
Met uitgeschakelde led zal de batterij langer meegaan.
Dip 2

ON: Vertraagd alarm.
OFF: direct alarm.

Dip 3

IR sensor testen.
ON: In deze stand is het mogelijk de IR sensor te testen, zonder dat
het alarm afgaat. (DIP 1 op ON)
OFF: (normale stand) In deze stand geeft de IR sensor 1x alarm
door naar de basis waarna de IR sensor 3 minuten uitschakelt om
de batterij te sparen.

Dip 4 en 5

Pulsteller en afstellen van de gevoeligheid.
4 OFF
5 OFF
Alarm na 1 puls
4 OFF
5 ON
Alarm na 2 pulsen
4 ON
5 OFF
Alarm na 3 pulsen
4 ON
5 ON
Alarm na 4 pulsen

Dip 6

Deze DIP schakelaar staat altijd op OFF.
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P1 drukknop: Anti sabotage en aanmelden sensor.
Elke keer dat de deksel van de IR wordt afgehaald, wordt de P1 drukknop
ingeschakeld. De sensor zal direct een alarm code naar de alarmunit zenden.
Deze knop is ook te gebruiken om de IR sensor aan te melden op de alarmunit.
Druk 1x op dit knopje om het zenden te starten.
Lege batterij indicatie:
Wanneer de batterij bijna leeg is zal de led bij het zenden gaan knipperen
(wanneer DIP 1 op ON staat) en een “lage batterij spanning code” naar de
ontvanger sturen.
Belangrijk:
Niet geschikt voor buitengebruik.
Niet bestand tegen weersinvloeden.
Niet bestand tegen hoge temperaturen.
Niet geschikt voor ruimtes met hoge luchtvochtigheid.
Niet in direct zonlicht ophangen.
Raak nooit de pyro elektrische sensor aan wanneer de deksel van de sensor af is.
Dit kan vals alarm veroorzaken.
Garantie:
De garantie is 12 maanden op fabrieksfouten en geldt niet voor slijtagedelen zoals
batterijen. Garantie kan alleen gegeven worden wanneer het product compleet en
onder overlegging van de aankoopbon wordt ingeleverd.
Deze gebruiksaanwijzing vormt een integraal onderdeel van de garantie en elk
defect welke het gevolg is van het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing zal
de garantie doen vervallen. Geen aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor
enige schade aan personen, dieren of zaken als gevolg van het niet opvolgen van
de instructies of als gevolg van onjuist gebruik.
COPYRIGHT.
Vooraanzicht Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in
systemen of verzonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, d.m.v.
fotokopie, opname, vertaling of op andere wijze, zonder toestemming van Selca.nl
/ GVB Autoparts & Security, Den Haag.
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