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751041 
Alarmă de plafon 360° cu telecomandă 
 
Utilizarea neconformă cu aceste instrucţiuni poate duce la defectarea aparatului, sau la riscul apariţiei de 
scurt-circuit, incendiu sau şocuri electrice. Nu deschideţi aparatul.  
Respectaţi întocmai instrucţiunile! 
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INTRODUCERE 
 
Vă mulţumim că aţi cumpărat de la noi acest produs, care este realizat în conformitate cu normele 
europene. Dacă aceste instrucţiuni nu sunt respectate întocmai, aparatul se poate defecta şi garanţia se 
pierde.   
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
Senzorul cu infraroşii (PIR) amplasat pe plafon dispune de un unghi de vizibilitate de 360°, o rază de 
acţiune de până la 7 metri şi semnalizează acustic orice mişcare detectată în raza sa de acţiune. Este 
ideal pentru locuinţe, garaje, rulote, yahturi, etc. Dotat cu un temporizator, permite ca în decurs de 15 
secunde după intrarea în zona sa de acţiune să dezactivaţi alarma cu ajutorul telecomenzii. 
 
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA 
 
Aparatul poate fi utilizat doar cu baterii (4 x 1,5 V pentru PIR şi 1 x12 V tip 23A pentru transmiţător) sau 
conectat la un adaptor. Nu folosiţi niciodată alt tip de baterii sau alt adaptor decât cele indicate.  

 
Atenţie la folosirea corectă a aparatului. Respectaţi întocmai aceste instrucţiuni de utilizare. 
Produsul nu trebuie folosit de copii. De aceea folosiţi-l cu grijă în prezenţa lor.  
 

 
Nu lăsaţi apa să ajungă în contact cu echipamentul electric al aparatului, pentru că apare pericolul 
de şocuri electrice. Dacă acest lucru se întâmplă, scoateţi rapid bateriile, deconectaţi aparatul de la 
orice alimentare şi consultaţi un specialist.  

 

 Aparatul nu trebuie expus la temperaturi extreme, vibraţii puternice, sau umiditate mare.  
 

Evitaţi loviturile. 
 
Nu lăsaţi ambalajul nesupravegheat. Foliile de plastic, polistirenul şi alte, materiale de ambalaj pot fi 
periculoase pentru copii. 

 Consultaţi un specialist dacă aveţi nelămuriri în legătură cu manevrarea produsului. 
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ÎNLOCUIRE BATERII 
Transmiţătorul 
 
Bateria transmiţătorului a fost deja preinstalată. Dar dacă e necesar s-o înlocuiţi procedaţi în felul 
următor:  

- Deschideţi capacul locaşului bateriei de pe spatele aparatului folosind o şurubelniţă.  
- Inseraţi o baterie alcalină de 12V 23A, respectând polaritatea.  
- Închideţi capacul de la locaş cu ajutorul şurubelniţei. 
- Apăsaţi pe butonul transmiţătorului, beculeţul trebuie să se aprindă. 

Senzorul cu infraroşii PIR 
 

- Deschideţi capacul de pe spatele aparatului, 
trăgând de el într-o parte şi scoţându-l.  

- Deschideţi apoi capacul bateriilor trăgând de el în 
sensul indicat de săgeată.  

- Înlocuiţi bateria. 
 

INSTALARE 
 

 
 
 
Găsiţi un loc potrivit pe plafon, cu o rază bună de acţiune. 

- Înălţimea optimă la care poate fi instalat senzorul este între 
2,5 şi 3 m faţă de podea. La o astfel de înălţime raza de 
acţiune este de circa 6 m. diametru.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Îndepărtaţi capacul trăgându-l în direcţia săgeţii.  
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCŢIONARE 
 
Când bateriile sunt inserate şi aparatul e instalat, senzorul PIR este gata de funcţionare. Senzorul este 
pus în diverse moduri de funcţionare prin intermediul butonului ARM/DISARM. Orientaţi întotdeauna 
fereastra de plastic roşie în direcţia senzorului PIR. Transmiţătorul operează sub un unghi de 30 de grade 
pentru a trimite informaţii şi pe o rază de circa 6 m.  
 
Stand by 
Când bateriile noi sunt instalate în senzorul PIR sau dacă acesta e conectat la un adaptor, el este în 
stand by, pregătit de funcţionare. În stand by, niciunul din cele două LED-uri (roşu sau verde) nu se 
aprinde. LED-ul roşu se aprinde când o persoană este depistată în raza de acţiune a aparatului.  
În timpul armării aparatului, îl puteţi trece în modul stand by apăsând butonul ARM/DISARM al 
transmiţătorului. Acesta va fi apoi armat în 30 de sec.  
 
Pregătirea alarmei 
După 30 de sec de la armare, alarma device-ului va fi pornită, LED-ul verde se va stinge şi se va aprinde 
cel roşu. 
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Declanşarea alarmei 
După armarea alarmei, orice intrare în raza de acţiune va declanşa alarma. Aceasta poate fi oprită 
apăsând pe butonul transmiţătorului şi atunci aparatul intră în stand-by. Dacă butonul nu e apăsat, 
aparatul va întrerupe automat alarma după 45 de  sec. Apoi aparatul poate fi armat din nou. 
 
Alarma falsă 
Aceasta se poate declanşa din cauza condiţiilor termice improprii, căldură puternică, ventilator etc.  
 
DEZAFECTAREA ELEMENTELOR UZATE 
 
Când aruncaţi elementele uzate, ca şi bateriile de pildă, ţineţi cont de protejarea mediului şi aruncaţi-le 
numai în locuri special amenajate. Nu aruncaţi elementele uzate la gunoiul menajer 
 
DEPANARE  
 

Simptom Defect posibil Remediere 

Iluminarea lentilei senzorului nu 
are loc 

Transmiţătorul nu e direcţionat 
perfect pe fereastra roşie din 

plastic spre senzorul PIR. 

Orientaţi fereastra de plastic roşu 
a transmiţătorului spre fereastra 

similară a senzorului PIR. 
Afişajul LED nu se aprinde decât 

slab Bateriile sunt slabe Înlocuiţi bateriile 

Raza maximă de acţiune a 
senzorului PIR nu este atinsă. 

Bateriile sunt slabe Înlocuiţi bateriile 
Diferenţa de temperatură între 

mediul ambiant şi persoana care 
intră în raza de acţiune este 

foarte slabă. 

Schimbaţi locul de montare 

Senzorul PIR a fost montat la o 
înălţime prea mică. 

Căutaţi un loc de montare mai 
potrivit 

 
DATE TEHNICE 
 
Tensiunea:   6 VDC (4 baterii alcaline de1.5 V) sau un adaptor potrivit pachet de 9 VDC/min. 200 mA 
Consum:  aprox. 1.5 mA în STAND BY/120 mA la acţionarea  alarmei 
Durata bateriei:                  aprox. 6 luni (baterii alcaline) 
raza de acţiune PIR:     360°, pe aprox. 6m diametru (dacă e instalat la o înălţime de 2,5 m) 
Alarma transmitter-ului:        alarmă piezo aprox. 100 dB(A) 
 
 
 
 
 


