Monitorování pohybu (lůžko/místnost)
(stručný návod, radiový přenos)
Monitorování pohybu, opuštění lůžka nebo opuštění místnosti využívá dveřní snímač (P161) a snímač
pohybu(P162). Informace je radiově přenesena na pager (P137).
Tato příručka je rychlým průvodce pro instalaci, test a použití systému.
V případě, že budete potřebovat modifikovat nějaké nastavení či parametry je k dispozici uživatelská
příručka.

Proces monitorování:

Instalace
snímačů

Připojení k
pageru P137

Běžné
používání

Snimače a jejich instalace:
P162B Snímač pohybu
Snímač pohybu může být umístěn na zdi s dodaným držákem nebo umístěn na podlaze ve vhodném
(diskrétním) umístění pro spuštění alarmu/výstrahy opuštění postele. (vhodné je umístit asi 2 m od
boku postele).
/ V případech speciálního napojení vyžádejte spojovací kabel/

P 162B základní fakta
Rozměry
Hmotnost
Baterie
Materiál
Životnost baterií

160 x 70 x 40 mm
220 g
4xAA
ABS
Více jak 1 rok v režimu zapnuto. 1 měsíc stálého
použití – zapnuto+alarmové hlášení a reset

P161B Dveřní snímač
je namontován na dveřích pomocí přiložených lepicích podložek nebo šroubů.
bílý magnet (rámeček) je připevněn k rámu dveří a musí být umístěn v blízkosti
oblasti označené SENSE, když jsou dveře zavřené. ( je přijatelná vzdálenost 10-15
mm, což umožňuje snadnou instalaci)
Ujistěte se, že je použita správná jednotka pro dveře (PŘEDNÍ nebo ZADNÍ), protože tyto výrazy
používá pager (změna je však na požádání možná).
Horní část spínače je navržena tak, aby manipulace s ní nebyla nutná a zároveň dává jednoduchý
přístup pro vypnutí snímače červeným klíčem (v případě potřeby).

P 161B základní fakta
Rozměry
Hmotnost
Min. hmotnost uživatele
Materiál
Záruka

X?

X?

Použití a spuštění systému s pagerem P137
Zapnutí pageru

Podržte tlačítko MENU
po dobu cca 3 sekund. Objeví se krátce adresa pageru a pak stupnice
nabití baterie. Pokud nedojde k zapnutí pageru, je třeba nabít jeho baterii po dobu nejméně 5 minut.
Vypnutí pageru
Vstupte do nabídky podržením tlačítka MENU po dobu cca 3 sekund. Zmáčknete šipku vpravo 2x a po
objevení funkce „Vypnout“ šipkou nahoru vypnete pager.

Zapnutí dveřního snímače (P161).
Stisknutím spínače HELP zapněte dveřní spínač P161. Držte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud se světlo
nerozsvítí a poté nezhasne. Mělo blikat slovo Front/PŘEDNÍ nebo Back/Zadní
Pokud se baterie vybije, bude odeslána na pager chybová zpráva
Zapnutí snímače pohybu (P162).
Pokud rozbalujete nové čidlo, odejměte zadní kryt a odstraňte izolační pásky u kontaktu baterií
vytažením.
Pokud použijete pager, bude se na něm zobrazovat stav a baterií a jejich potřebná výměna.
Namiřte dálkový ovladač na čidlo a stiskněte tlačítko ARM až červená kontrolka na jednotce problikne.
Pak zbývá 30 sekund na opuštění prostoru.
Spojení s pagerem P137 /párování/
Vyšlete testovací signál přejetím magnetem (není součástí dodávky) po spodní hraně jednotky nebo
tím, že aktivujete alarm.
(Starší model: Stiskněte horní tlačítko TEST po dobu 1 sekundy, na pageru se objeví slovo MOTION/
Pohyb.)

Test radiového spojení:
Opakujte toto stisknutí v okrajových oblastech budovy, a tak otestujete příjem radiového signálu.

Běžné používání monitorovacího systému:
Dveřní spínač P161 je spuštěn odstraněním červeného klíče (tímto také můžete snímač vypnout)

Aktivizace čidla P162B
Namiřte dálkový ovladač na čidlo a stiskněte tlačítko ARM až červená kontrolka na jednotce problikne.
Pak zbývá 30 sekund na opuštění prostoru.
Režim alarmu
Při zaznamenání poplachu/alarmu se rozsvítí červená LED na čidle, poté i LED dioda Alarm na pageru a
rozezní zvukový signál a pager začne vibrovat.
Deaktivizace alarmu
Alarm vypněte namířením ovladače na jednotku a stisknutím tlačítka DISARM. Pokud byla jednotka
aktivní, je vypnutí potvrzeno bliknutím červené kontrolky. Pokud jednotku deaktivujeme během 4
sekund po narušení hlídaného prostoru, není ještě spuštěný alarm. Jednotku opětovně aktivujte
stiskem tlačítka ARM

Pager P137 /případně jiná jednotka/ je ve stavu pasivního očekávání
signálu/alarmu, který je aktivován snímači.
Po obdržení signálu snímače/ů, pager zobrazí hlášení a začne blikat červené
světlo LED Alarm, společně se zvukem. Zvuk může být ztlumen buď permanentně
nebo na 5 minut. (zatím je možná návštěva uživatele a resetování). Pager může
být nastaven také na vibrace.

Volání/alarm ze dveřního snímače je zrušen zavřením dveří
Volání/alarm z snímače pohybu může být zrušeno jen
uživatele a stisknutím tlačítka RESET na dálkovém ovladači

návštěvou

Snímače/monitorovací jednotky mohou mít zapnutu funkci režimu Safelink (kompletní systém
testování rádiového spojení, který prostřednictvím opakovaných signálů, jenž může upozornit pečující
o ztrátě nebo oslabení rádiového signálu). O použití více v uživatelské příručce.

Přehled stavů a hlášení na pageru P137

Situace

Front/Přední

Back/Zadní

Pohyb

TEST

Důvod

Snímač

Zrušení volání
/Alarmu

DveřníZavření dveří
Světelná
Aktivita předních kontrolka bliká
dveří
0,5s
Zavření dveří
DveřníSvětelná
Aktivita zadních kontrolka bliká
dveří
0,5s
Dálkové
ovládání čidlazmáčknutí
Detekován
Světelná
pohyb v místnosti kontrolka svítí tlačítka
Přejetí magnetem
ve spodní části
čidla
(starší model
Světelná
krátké zmáčknutí kontrolka 1x
RESET
blikne

Zobrazení na
pageru P137

Přerušovaný tón
+ světlo
NOUZE 01
Přerušovaný tón
+ světlo
NOUZE 01
Přerušovaný tón
+ světlo
NOUZE 01
Bez tónu
Číslo/Jméno
jednotky a stav
signálu a baterií
snímače

Slabá baterie na
jednotce/snímači -

Číslo/Jméno
Dobití
nebo
Světelná
jednotky
kontrolka bliká výměna baterií +VymenBat
krátce
(Pozn.1)

Chyba/vybitá
baterie na
jednotce /
snímači

Dobití nebo
Světelná
kontrolka bliká výměna baterií
krátce
Fault 31

-

Tón a světlo
alarmu na
pageru

Měnící se 2tóny
+ světlo

Výměna baterií

Výměna baterií na snímači pohybu
Uvolněte šroub a vysuňte zadní kryt. Po výměně baterií je třeba opětovně spárovat jednotku s
dálkovým ovladačem. Pokud je jednotka umístěna nad dveřmi, je třeba ji před demontáží krytu otočit
o 1800. Životnost baterií jsou cca 3 měsíce.
Výměna baterií v dálkovém ovladači
Vysuňte krytku s tlačítky a vyměňte baterie.
Výměna baterií v dveřním snímači
Lze provést na místě po odstranění dvou předních šroubů a vytažením krytu
zezadu uvolníte prostor. Baterie prosím vysuňte z držáku zevnitř pomocí
tenkého předmětu (šroubovák, koktejlová tyčinka apod)
POZNÁMKA: orientace baterie +stranou dolů.
Vložte novou baterii ve stejné orientaci. Nyní stiskněte HELP tlačítko déle než
5 sekund (dokud červené světlo nezhasne). Tímto znovu aktivujete snímač.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte dodavatele, společnost APOS BRNO s.r.o., tel. 541 217 516.

