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HASZNÁLAT ELŐTT

Használat előtt
A riasztó egy passzív biztonsági termék, és elriasztás céljából fejlesztették. A betörések és lopások elkerülése és
megakadályozása céljából további intézkedéseket kell hozni.
Erről további információkat a Rendőrség tanácsadói helyein kaphat.
A
biztonságát
további
Olympia
sorozatú
érzékelőkkel
növelheti.
Többek
között
kültéri szirénákat, ajtó-/ablak érintkezőket, mozgásjelzőket, rezgés érzékelőket, vízjelzőket, üvegtörés jelzőket stb. kínál a
gyártó.
További információk a gyártó weboldalán: www.olympia-prohome.de
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és vegye figyelembe a tudnivalókat a riasztó használata közben.
Őrizze meg a használati útmutatót egy későbbi betekintéshez.

Ügyeljen erre a szimbólumra. Az ilyen szimbólummal jelölt szövegek hasznos tudnivalókat jelölnek a riasztó
használatával kapcsolatban.
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Biztondági tudnivalók
A következő figyelmeztetések a teljes dokumentumra
érvényesek. Olvassa el és tartsa be a figyelmeztetéseket,
hogy védje saját magát és a környezetet.
A következő figyelmeztetések lehetséges veszélyes
helyzetekre mutatnak, amik súlyos sebesüléshez
és akár halálhoz is vezethetnek, ha nem kerüli el a helyzetet.

Figyelem! Áramütés következtében életveszély
léphet
fel!
A készüléket SOHA ne használja, ha
a tápkábelen vagy a hálózati dugón feltételezhetően
vagy láthatóan sérülések vannak.
A javításokat SOHA NE végezze saját kezűleg
. Ne nyissa fel a készüléket, nem tartalmaz olyan
alkatrészeket,
amiket a felhasználónak kell karbantartania. Hiba
esetén forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

Figyelem! Fulladásveszélyes. A gyermekek
a kis alkatrészeket, csomagoló- vagy védőfóliákat
lenyelhetik. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől
és csomagolásától.

Figyelem! Egészségre káros az
akkuk és elemek miatt! Az elemeket
gyerekek által hozzá nem férhető helyen tárolja.
Elemek
nem lenyelendők. Amennyiben egy elemet
lenyeltek,
azonnal
orvost
felkeresni.

kell

Figyelem! Robbanásveszély áll fenn! Az elemek hibás
tárolása veszélyezteti az egészséget és
a környezetet. Az elemek mérgező és környezetre
ártalmas nehézfémeket tartalmazhatnak. Soha ne
nyissa fel, ne sértse meg, ne nyelje le az elemeket
és ne hagyja őket a környezetbe kerülni.

OLYMPIA PROHOME
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A következő figyelmeztetések lehetséges veszélyes
helyzetekre mutatnak, amik súlyos vagy könnyű
sebesülésekhez vezethetnek, ha a helyzetet nem kerülik el.

Vigyázat! Ezt a készüléket 8 év feletti
gyermekek
és
korlátozott
fizikai,
érzékszervi
vagy
mentális
képességekkel
rendelkező
, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező
felnőttek
csak akkor használhatják, ha felügyelik őket vagy a
készülék biztonságos használatáról kioktatták
őket, és az ezekből adódó veszélyeket megértették.
Gyerekek a készülékkel nem
játszhatnak. A tisztítást és karbantartást nem
végezhetik
gyermekek
felügyelet
nélkül
.

Vigyázat! Halláskárosodás a hangos riasztás miatt!
Törvényi szabályozások miatt a
riasztás kb. 120 mp-ig tart. Ezután
a kb. 120 mp után, ha a felhasználó előbb nem
szakítja meg,
a riasztás automatikusan kikapcsol
. Viseljen hallásvédelmet, ha
teszteli a készüléket. Riasztáskor ne tartózkodjon
sokáig a riasztó jelzés
közelében.
8
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A következő figyelmeztetések lehetséges veszélyes
helyzetre mutatnak, ami anyagi károkhoz vezethet, ha a
helyzetet nem kerüljük el.

Figyelem! Anyagi károk a nem megfelelő
elemek használata által! A nem megfelelő elemek
használata a készülék működési
zavarjához vezethet. Használja a vele szállított
elemeket vagy olyan elemeket, amik azonos
típusúak a műszaki adatokban megjelölttel.

Figyelem! Anyagi károk

környezeti befolyásokra
! Az olyan környezeti befolyásokat kerülni kell, mint pl. a
füst, por, rázkódások, vegyszerek, forróság vagy
közvetlen napsütés.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Rendeltetésszerű használat:

A szállítás tartalma

A
ProHome
sorozatú
riasztó
alkalmas
helyiségek és házak felügyeletére, valamint
a
bejelentkeztetett
érzékelők
számára
(pl
.
ajtó-/ablak érintkező, füstjelző) biztonságos vezeték nélküli
kapcsolatot
biztosít.

Ellenőrizze pontosan a csomag tartalmát. Ha hiányos vagy
a szállítás során sérült, NEM szabad a riasztót üzembe
helyezni! Tartsa a készülék csomagolását úgy, hogy
szállítás közben ne sérüljön meg.
Bázis
Hálózati adapter

A rendeltetésszerű használat követelménye
a szakszerű telepítés valamint a
jelen használati útmutató tanácsainak követése és
betartása.
Minden más
minősül.

használat

nem

rendeltetésszerűnek

Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe
helyezéshez és kezeléshez. A használati útmutatót
A riasztó továbbadásakor feltétlenül adja oda a készülékkel
együtt.

Távirányító
Elemek

3 db alkáli mikroelem, 1,5V (AAA)
1 db CR2032 gombelem

Szerelési anyag

Készülék lábak, csavarok, tiplik

Használati útmutató
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Bázis áttekintés

Bázis áttekintés
Előlap

1

3

4

2

5

1

Kijelző

4

Funkciógombok

2

Hangszóró

5

Számgombok

3

Világító kijelzők
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Bázis áttekintés

Hátlap

1
2
6
7
8
9

3
4
5

10
11
1

Gumírozott készülék lábak

7

Hálózati tápegység csatlakozóhüvelye

2

Mélyedések a fali tartóhoz

8

USB csatlakozó (csak szerviz célokra)

3

Elemtartó

9

Külső antenna csatlakozó (opcionális)

4

SIM kártya rekesz

10

Antenna kapcsoló

5

mikro USB csatlakozó

11

Reset gomb

6

elemtartó fedele
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Bázis áttekintés

Kijelző
1
2
3
4
5
6

9
10
11
12
13
14

7
8

1

Időkésleltetés bekapcsolva
(élesítés, kioldás, billentyű zár)

8

2

Telefon egység vészhívás miatt bekapcsolva

9

Billentyű zár bekapcsolva

3

Otthon üzemmód bekapcsolva

10

Telefon egység aktív

4

Riasztás üzemmód bekapcsolva

11

Felvétel folyamatban

5

Néma üzemmód bekapcsolva

12

A hívószám memóriahelye

6

Hálózat elérhetőség jelzése

13

Memória szimbólum

7

Szöveges megjelenítés (pl. 19:09)

14

A bázis eleme majdnem lemerült
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további információk szövegesen
(pl. regisztrálás)

Bázis áttekintés

Gombok és kezelőelemek
A következő táblázat tartalmazza az egyes gombok
funkcióit és a riasztó bázis előlapján lévő kezelőelemeket.
S Vészhívó gomb

C

Gomb az élesítés nélküli üzemmódhoz; Menü elhagyása; Visszaszámlálás leállítása

O Beadás jóváhagyása

E

Gomb a néma üzemmódhoz; Bevitel törlése

Q Pánik gomb

#

Gomb a riasztó üzemmódhoz

A

menü megnyitása; navigálás a menüben; Hangerő növelése kihangosításkor

*

Gomb az otthon üzemmódhoz

B

Memória üzemmód a riasztási hívószámokhoz
megnyitása; navigálás a menüben; Hangerő
csökkentése kihangosításkor

0
9

Számjegy gombok a beállítások beadásához
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Távirányító áttekintés

Világító kijelzők

Távirányító áttekintés

A következő táblázat tartalmazza a világító jelzők
villogó- és világító viselkedését, amik a riasztó bázis
előlapján vannak.

A
távirányítóval
a
beés
kikapcsolhatja,
vagy vészhívást állíthat
keresztül.

felügyeleti
funkciókat
pánikriasztást
indíthat
be a riasztó bázisán

Üzemeltetés hálózati adapterről
középsől LED
Néma üzemmód

alsó LED

világít

Riasztási üzemmód
Otthon üzemmód

villog

villog

világít

Élesítés nélküli üzemmód

világít ki
Használat elemekkel

középsől LED
Riasztási üzemmód

alsó LED

ki

villog

villog

ki

ki

világít

Otthon üzemmód

Élesítés nélküli üzemmód ki

ki
felső LED

Hálózat keresése
Hálózathoz csatlakozva
14
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2

4

3

5

ki

világít

Néma üzemmód

1

villog
világít

1

Világító kijelzések

2
3

Élesítés kikapcsoló gomb
Riasztás gomb

4

Pánik gomb /
vészhívó gomb

5

Otthon gomb

MENÜ SZERKEZET

Menü szerkezet
A
(menü megnyitása)
áttekintés
Regisztrálás
PIN
Bill.zár
Dátum/idő
SIM € ellenőrzés
Riasztás beállítás Kioldás késleltetés
Kioldási hang
Be
Ki
Élesítéskéslelt.
Riasztás időtartam
Szöveg bemondás magas
alacsony
ki
Bázis riasztás
Be
ki

Készülék beállítás Füst&Víz

Standard
mindig bekapcsolva
Be
Ki

PIR otthon
Távirányító
Wifi reset
Wifi On/Off
Kijelző&hangok

Be
Ki
Magas
alacsony
Ki

Gombhang
Kontraszt
Nyelv

Az előre beállított nyelv a német (a menüstruktúra fordításokhoz lapozza fel a német használati útmutatót)
Ha egy másik nyelvet szeretne beállítani, kövesse a menstruktúra sémáját.
A bázis kezeléséről és navigációjáról további információk a "Bázis beállítása" fejezetben a 20. oldalon.
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Bázis üzembe helyezése

Bázis üzembe helyezése
Ebben a fejezetben ismertetjük, hogy a riasztót hogyan állíthatja fel, szerelheti a falra, helyezheti be az elemeket és egy
SIM kártyát és hogyan biztosítsa a riasztó tápellátását.

Bázis felállítása
Állítsa a bázist egy sima, csúszásmentes felületre.
A még nagyobb kezelési kényelem miatt javasoljuk, hogy a vele
szállított készüléklábakat rögzítse a bázis alján. A készüléklábak hallhatóan bepattannak.
Ne helyezze a riasztó bázist
• nagy fém tárgyakra vagy azok közvetlen közelébe
vagy elektromos zavarforrásokhoz, amik befolyásolhatják a vezék nélküli
átvitelt.
• Lehetőleg középre helyezze, hogy az optimális vezeték nélküli átvitelt biztosítsa
minden komponens számára.
•

16

opcionálisan egy falra. Ehhez csavarozzon be két csavart egymástól
100 mm-es távolságban vízszintesen a falba és akassza fel a bázist a
hátoldalán lévő mélyedésekkel a csavarfejekre.
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*CLICK*

Bázis üzembe helyezése

SIM kártya behelyezése (opcionális)
Amennyiben nem szeretne SIM kártyát használni, ugorja át ezt a fejezetet.
Ha riasztáskor a mobiltelefonján keresztül szeretne értesítést kapni, egy SIM kártyára van szüksége. Helyezze a SIM kártyát a következők szerint a bázisba.

1
2
3

Tolja be oldalt a SIM kártya tartót, hogy a SIM kártya tartót kireteszelje.
Hajtsa fel a tartót és dugja be a SIM kártyát a tartóba.
lefelé néznek.
Hajtsa
le
a
tartót
és
tolja
be
oldalt
a
tartót,
a tartó reteszeléséhez.

A

SIM

kártya

fém

érzékelői

Vegye figyelembe, hogy az előfizetéstől függően költségek
jelentkezhetnek, ha a telefon egység a SIM kártya segítségével
hívást kezdeményez a tárolt hívószámokra.
Ha külső antennát használ, állítsa az antenna kapcsolót az
Ext.állásba.

SIM

OLYMPIA PROHOME
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Bázis üzembe helyezése

Elemek behelyezése (opcionális)
Az elemek használata az áramkimaradási biztonságot biztosítja. Normál tápegységes tápellátásnál az elemek nem
terhelődnek. Áramkimaradás esetén a bázist az elemek táplálják addig, amíg visszaáll a tápellátás vagy az elemek le nem
merülnek.

Figyelem! Nem megfelelő elemek használatakor anyagi károk keletkezhetnek! A nem megfelelő elemek
használata a készülék működési zavaraihoz vezethet. Használja a vele szállított elemeket vagy a műszaki adatokban
megadott típusú elemeket.

1
2
3
4
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Oldja ki az elemtartó fedelének csavarjait
megfelelő csavarhúzóval.
Vegye le az elemtartó fedelét.
Helyezzen be három elemet az elemtartóba. Ügyeljen
arra, hogy az elemeket a helyes irányban
tegye be.
Helyezze fel az elemtartó fedelét és húzza
meg az elemtartó fedelének csavarjait.

OLYMPIA PROHOME

egy

Bázis üzembe helyezése

Hálózati adapter csatlakoztatása
A riasztó bázis tápellátása a hálózati adapterrel történik. A megszakításmentes tápellátás érdekében
opcionálisan elemeket helyezhet a bázisba (ld. az Elemek behelyezése fejezetet (opcionális) fejezetet a 18. oldalon).

1 Oldja ki az elemtartó fedelének csavarjait egy megfelelő csavarhúzóval.
2 Vegye le az elemtartó fedelét.
3 Dugja be a hálózati adapter dugóját a bázis alján található hálózati adapter csatlakozó aljba.
4 Helyezze vissza az elemtartó fedelét és húzza meg az elemtartó fedél csavarjait.
5 Dugja be a hálózati adaptert egy szabályosan szerelt hálózati csatlakozóaljzatba.
Ha SIM kártyát vagy elemeket szeretne behelyezni a bázisba,
vegye figyelembe a SIM kártya behelyezése (opcionális) és
Elemek behelyezése (opcionális) fejezeteket, mielőtt az elemtartót
lezárja.
Használja a kábelvezetőt, hogy a tápkábelt elvezesse a
bázis alján.

OLYMPIA PROHOME
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Bázis beállítása

Bázis beállítása

Billentyűzár beállítása

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan tudja
a riasztó bázist a személyes igényeihez állítani.

A
bázis
kezeléséhez
oldania a billentyű zárt.

először

fel

kell

A
vészhívóés
pánikgombok
ki
vannak
zárva a billentyű zárból és mindig működtethetők.

Vegye figyelembe az egyes érzékelők használati
utasításait is, amiket a bázishoz szerente csatlakoztatni.

Személyes azonosító szám (PIN kód)
A bázist egy négyjegyű PIN kód védi attól, hogy
illetéktelenek
a
bázishoz
férhessenek.
A gyári beállításokban az előre beállított PIN kód
aktív. Az előre beállított PIN kód a bázis elemtartójában,
valamint
az eredeti használati útmutató hátoldalán található.
Biztonsági okokból ajánljuk, hogy az előre
beállított PIN kódot változtassa meg egy saját
PIN kóddá.

1
2
3
20
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Válassza ki a PIN menüpontot.
Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn az előre beállított
PIN látható. Az első számjegy villog.
Adja meg a saját 4 jegyű PIN kódját.

Bázis beállítása

A nyelv beállítása

4
5

Hagyja jóvá O-val.
Jegyezze fel az új PIN kódot és őrizze meg azt
mások számára elérhetetlen helyen.

Billentyű zár feloldása

1
2

Adja meg a saját PIN kódját.
Hagyja jóvá O-val.
A
távirányítón
a
I gombbal oldhatja fel.

billentyű

zárt

késleltetési

van

különböző

nyelvek

Válassza ki a Display&Töne menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Sprache menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a kívánt nyelvet. Hagyja
O-val.

jóvá

A dátum és idő beállítása
A bázis standard kijelzője mutatja a dátumot és az időt.
Állítsa ezért be az aktuális dátumot és pontos időt.

Beállíthatja,
hogy
milyen
időtartományban
kapcsoljon be automatikusan a billentyű zár.
egy

1
2
3
4
3

az

Automatikus billentyű zár beállítása

Beállíthat
között.

Lehetősége
közül választani:

időt

20

1 Válassza ki a Verz.Tastsper menüpontot.
2 Hagyja jóvá O-val.
3 Állítsa be a kívánt késleltetési időt.
4 Hagyja jóvá O-val.

és

40

mp

1
2
3
4

Válassza ki a Datum/Uhrzeit menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
A kijelzőn ez látható: 01-01-2017
Adja meg a napot, hónapot és évet. Hagyja jóvá
O-val. A kijelzőn ez látható: 00:00
Adja meg az időt az óra és percek bevitelével.
Hagyja jóvá O-val.
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Bázis beállítása

Érzékelők bejelentkeztetése
Jelentkeztessen
bázisra.

1
2
3

be

max.

64

érzékelőt

a

riasztó

Válassza ki a Registrieren menüpontot.
Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn ez látható: Suchen… (keresés)
Oldja ki a regisztrálandó érzékelőt.
Arról, hogy az egyes érzékelőket hogy oldja ki,
a ProHome sorozat
tartozék - érzékelőjének
használati útmutatójában találhat információt. Ez a
használati
útmutató
a bázis szállításához tartozik.

4
5

22

A kijelzőn az aktivált érzékelő neve látható pl. Fernbedienung (távirányító).
Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn Aufnahme (felvétel) látható. Használja a standard bemondást
vagy vegyen
fel egy saját bemondott szöveget.

OLYMPIA PROHOME

A következőkben felvehet egy saját bemondott szöveget a
bejelentkeztetett
érzékelőhöz
vagy
használhatja a standard bemondást. A saját bemondott
szöveg későbbi időpontban is felvehető vagy módosítható.
Ha a megfelelő érzékelő kiold, a bázis hangszóróján keresztül
lejátszódik a megfelelő szöveg bemondása.

6

Nyomja meg a C-t, ha meg szeretné tartani
a bejelentkeztetett érzékelő standard bemondott
szövegét.
7 Nyomja meg az O-t egy saját bemondott szöveg
felvételéhez.
További információkat az
"Egyedi szöveg
bemondása" fejezetben talál a 23. oldalon.

Bázis beállítása

Érzékelők kijelentkeztetése

Egyedi szöveg bemondás

Ha egy érzékelőre már nincs szüksége, a megfelelő érzékelőt Minden érzkelőhöz (ajtó-/ablak érintkező, füstjelző stb.)
kijelentkeztethet a bázisról.
saját bemondás vehető fel
. Fogja a bemondás szövegét rövidre (< 4 mp).
1 Válassza ki az Übersicht menüpontot.
A standard bemondott szöveget az egyedi szöveg
2 válassza ki azt az érzékelőt, amit ki akar jelentkeztetni
lecseréli és aktiváláskor a telefon egységre továbbítja
.
.
3 Nyomja meg az E gombot. A kijelzőn látható: Löschen? (törlés?).
1 Válassza ki az Übersicht menüpontot.
4 Hagyja jóvá O-val.
2 Hagyja jóvá O-val.
Érzékelők átnevezése
3 Válassza ki a kívánt érzékelőt.
4 Hagyja jóvá O-val.
Minden
bejelentkeztetett
érzékelőt
átnevezhet
5 A kurzor villog az érzékelő neve után. Az
érzékelőt átnevezheti (ld.
és
így
az
egyedi
adottságokhoz
igazíthatja
.
"Érzékelők átnevezése" fejezet a 23. oldalon).
6 Hagyja jóvá O-val.
1 Válassza ki az Übersicht menüpontot.
7 A kijelzőn látható: Aufnahme (felvétel). Hagyja jóvá
O-val.
2 Hagyja jóvá O-val.
8
Mondjon fel egy szöveget a kiválasztott
3 Válassza ki a kívánt érzékelőt.
érzékelőhöz.
Fogja a bemondás szövegét rövidre (< 4
4 Hagyja jóvá O-val.
mp).
5 Törölje az érzékelő nevét az E gombbal.
9 Hagyja jóvá O-val a felvétel
6 Nevezze el az érzékelőt.
befejezéséhez. A saját szöveges bemondása
7 Hagyja jóvá O-val.
lejátszódik.
8 Nyomja meg a C gombot.
Ha nem tetszik Önnek a saját bemondása, ismételje
meg a folyamatot.
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Bázis beállítása

Telefon egység konfigurálása

SIM kártya feloldása

A telefon egység egy megfelelő SIM kártyán keresztül
kapcsolatot hoz létre a riasztó bázis és a mobiltelefon
hálózat között.

A SIM kártyákat rendszerint egy 4 jegyű PIN kód védi. A
SIM
kártyát
az
első
üzembe
helyezéskor
fel kell oldani.

SIM kártya nélkül szállítjuk.

1

Vegye figyelembe, hogy az előfizetésétől függően költségek
keletkezhetnek, ha a telefon egység a SIM kártyán keresztül
hívást kezdeményez a tárolt hívószámokra.

2

Riasztás esetén a telefon egység tárcsázza a riasztási
hívószámokat automatikusan egymás után (A 0
tárhellyel
kezdődően) és automatikus szöveges tájékoztatást ad a
riasztási esetről. "Foglalt" jelzés esetén vagy ha nem
fogadják a hívást, amutomatikusan
tárcsázza a következő számot.

3

A telefon egység deaktiválódik, ha
•

egy
hívott
fél
fogadja
hívást
és a saját telefonján megnyomja az [1] gombot vagy

• 3 tárcsázási ciklus végigfutott.

24
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Ha a SIM kártyát egy PIN kód védi, a
kijelzőn a SIM PIN? üzenet jelenik meg.
Oldja fel a bázis billentyű zárját.
Használja
ehhez
például
. Nyomja meg az I gombot.

4

a

távirányítót

Adja meg a SIM kártyához kapott PIN
kódot. Ha helyesen adta meg a PIN kódot,
a kijelzőn Suchen… (keresé) látható. A PIN kód ezután
tartósan deaktiválódik.
Ha hibásan adta meg a PIN kódot, a
kijelzőn Wiederholen? (ismétlés) látható. Adja be a PIN
kódot ismét.
Ha háromszor hibásan adja meg a PIN kódot, a kijelzőn
SIM gesperrt (SIM zárolva) látható. Ebben az esetben
forduljon mobilszolgátatójához a
zárolás feloldása miatt.

Bázis beállítása

SIM kártya ellenőrzése

Riasztási hívószámok mentése

Január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én a
kijelzőn SIM € prüfen (SIM € ellenőrzés) jelenik meg .

Tároljon max. 10 riasztási hívószámot a 0-tól 9-ig
tárhelyekre. Ezek a hívószámok
tárcsázódnak, amint az egyik bejelentkeztetett érzékelő
riasztást old ki a bázison.

1
2
3

Válassza ki a SIM € prüfen menüpontot.
Hagyja jóvá O-val. A kijelzőn SIM
ServiceNr. látható).
Adja meg a mobilszolgálatatója szerviz számát
.
Forduljon
mobil
információkért.

4
5
6

szolgáltatójához

Hagyja jóvá O-val. A szerviz szám
felhívódik.
Kövesse a mobil szolgáltatójának utasításait
.
Fejezze be a kapcsolatot O-val.

Egyeztessen
a
megfelelő
személyekkel
előre a riasztáskor követendő teendőkről.
további

Mindegyik hívószám max. 24 jegyű lehet, a hozzá
tartozó név pedig 13 karakteres.
Ne
tároljon
nyilvános
vészhívószámot!
A Rendőrség, Tűzoltóság és
Mentők indokolatlan bevetése költségeket von
maga után!

1

Nyomja meg a B-t. A kijelzőn Speichertaste (tároló gomb)

látható.
2 Válasszon ki egy memóriahelyet (0 9-ig gombok). Ha még nem tárolt
a kijelzőn a Leer (üres) bejegyzés látható
3 Hagyja jóvá O-val.
4 Adjon be egy nevet.
5 Hagyja jóvá O-val.
6 Adja meg a teljes hívószámot.
7 Hagyja jóvá O-val.

hívószámot,
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Bázis beállítása

Vészhívószámok mentése

Telefon egység tesztelése

Egy olyan vészhívószámot tárolhat el, ami az S gomb
megnyomása után (vagy a távirányító s gombjával) először
tárcsázódik.

Miután megadta a hívószámokat, győződjön meg arról, hogy
riasztás esetén megfelelően működnek (jól adta meg őket).
Erre a célra oldjon ki egy néma riasztást.

Ezután tárcsázódik egymás után a többi hívószám.

1
2

Ne
tároljon
nyilvános
A Rendőrség, Tűzoltóság és
Mentők indokolatlan bevetése
maga után!

1

vészhívószámot!
költségeket

3
•

Nyomja meg a B-t. A kijelzőn Speichertaste (tároló gomb)

látható.
2 Tárhelyként válassza ki az S gombot.
Ha még nem mentett el hívószámot,
a kijelzőn a Leer (üres) bejegyzés látható.
3 Hagyja jóvá O-val.
4 Adjon be egy nevet.
5 Hagyja jóvá O-val.
6 Adja meg a teljes hívószámot.
7 Hagyja jóvá O-val.

26

von

OLYMPIA PROHOME

Nyomja meg az E-t. A néma üzemmód aktiválódik.
Oldja ki egy tetszőleges érzékelőnél a
néma riasztást. A kijelző sárgán kezd világítani és
tájékoztatja Önt a kioldott érzékelőről.
A telefon egység aktiválódik.
Amikor a hívott fél fogadja a hívást és
az egyedi szöveg bemondás ill. a standard szöveg
lejátszásra
kerül.
További
információkat
a Saját szöveg bemondás fejezetben talál a
23. oldalon.

• A hívott fél számára szükséges,
hogy az [1] számjegy gombot megnyomja a telefonján. A
behallgatás funkció aktiválódik és lehetővé teszi a
résztvevőnek, hogy behallgasson abba a helyiségbe, ahol
a bázis található.

Bázis beállítása

Kioldási késleltetés beállítása
•

A szövegbemondás összesen háromszor ismétlődik
. Ha a hívott fél nem nyomja meg az
[1] számjegy gombot a telefonján, akkor a kapcsolat
automatikusan befejeződik és a következő hívószám
tárcsázódik.

A telefon egység és a riasztás kikapcsol, ha:
• az I gombot megnyomja a távirányítóján
,
• a bázison megadja a PIN kódot és O-val jóváhagyja
vagy:
• ha a hívott fél a meglévő kapcsolatot
befejezi.
Végül a bázis ismét néma üzemmódban van.

Állítsa be, hogy a riasztás késleltetve oldjon ki. Ilymódon
a lakásba vagy a házba lépéskor
elég ideje marad arra, hogy a riasztót hatástalanítsa. 0 - 240
másodperc kioldás késleltetést állíthat be. Ezenkívül
beállíthatja,
hogy ezalatt az idő alatt a bázis hangjelzést
(visszaszámlálás)
bocsásson ki.
Ha az érzékelők egyike kiold, a bázist a
kioldás késleltetési időn belül hatástalanítani kell, hogy
ne induljon el a riasztás.

1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
2 Hagyja jóvá O-val.
3 Válassza ki az Auslöseverz. menüpontot.
4 Hagyja jóvá O-val.
5 Állítsa be a kívánt késleltetési időt.
6 Hagyja jóvá O-val.
7 Válassza ki az Auslöseton menüpontot.
8 Hagyja jóvá O-val.
9 Itt állítsa a kioldási hangot An (be) vagy Aus (ki) állapotra.
10 Hagyja jóvá O-val.
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Bázis beállítása

Élesítés késleltetés beállítása
Állítsa
be,
hogy
a
riasztó
késleltetve
aktiválódjon.
Így
az
élesítést
követően
elég
ideje marad arra, hogy a lakást vagy házat a
beriasztott ajtón keresztül elhagyja.
Az
élesítési
késleletetési
között állíthatja be.
A
késleltetési
hangjelzést hall.

idő

időt
alatt

0

-

240

másodpercenként

1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
2 Hagyja jóvá O-val.
3 Válassza ki a Scharfst.verz menüpontot.
4 Hagyja jóvá O-val.
5 Állítsa be a kívánt késleltetési időt.
6 Hagyja jóvá O-val.
Riasztási időtartam beállítása
A bázis saját szirénával rendelkezik. A riasztási hang
1 - max. 10 perc hosszan állítható be.
A riasztási időtartam standard beállításként
1 perc.
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mp

Mindig
tartsa
be
az
érvényes
helyi
előírásokat a betörést jelző riasztások hosszára
vonatkozóan.

1 Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
2 Hagyja jóvá O-val.
3 Válassza ki az Alarmdauer menüpontot.
4 Hagyja jóvá O-val.
5 Állítsa be a riasztás időtartamát.
6 Hagyja jóvá O-val.
A bázis figyelmeztető jelzésének be- és kikapcsolása
Lehetősége van arra, hogy a bázis figyelmeztető jelzését beill. kikapcsolja.
Ez a beállítás pl. akkor célszerű, ha egy
kiegészítő külső szirénát telepített. Ha egy
riasztás indul el, a külső sziréna hangos
figyelmeztető jelzést bocsát ki és felhívja mások
figyelmét is a helyzetre. A bázis néma marad és a
betörőnek megnehezíti így a dolgát, hogy megtalálja a
bázis helyét.

Bázis beállítása

Szöveg bemondás hangerejének beállítása

1
2
3
4
5

Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Basis Alarm menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Állítsa a figyelmeztető hang jelzését a bázison
a Hoch, (magas) Niedrig (alacsony) vagy Aus (ki)
lehetőségre.
6 Hagyja jóvá O-val.

Billentyűhang beállítás
Lehetősége van arra, hogy a billentyűhangot a bázison beill. kikapcsolja.

1
2
3
4
5
6

Válassza ki a Display&Töne menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Tastenton menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Állítsa
a
billentyűhangot
Hoch(magas),
Niedrig (alacsony) vagy Aus (ki) lehetőségre.
Hagyja jóvá O-val.

Lehetősége van arra, hogy a szöveg bemondás
hangerejét a bázison beállítsa vagy kikapcsolja.

1
2
3
4
5

Válassza ki az Alarmsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Sprachausgabe menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Állítsa
a
szöveg
bemondás
hangerejét
a Hoch, (magas) Niedrig (alacsony) vagy Aus (ki)
lehetőségre.
6 Hagyja jóvá O-val.

A kontraszt beállítása
Lehetősége van arra, hogy a kijelző kontrasztját
5 fokozatban beállítsa.

1
2
3
4
5
6

Válassza ki a Display&Töne menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Kontrast menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Állítsa
be
a
kontrasztot
az
B gombbal.
Hagyja jóvá O-val.

A
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Felügyeleti funkciók

Felügyeleti funkciók
Állítsa be a riasztót az egyéni igényeihez megfelelően. A következő táblázatban összefoglaljuk, hogyan reagál a bázis a
bekapcsolt felügyeleti funkcióktól függően.
Vegye figyelembe, hogy a figyelmeztető jelzés rendszerint a bázisból indul. Ha a bázis figyelmeztető jelzését
kikapcsolta és nem telepített külső szirénát, akkor a riasztó minden felügyeleti funkcióban néma marad!
A háztartásában élő összes személyt előre tájékoztassa a riasztó helyéről és működéséről.
Felügyeleti funkció

Riasztó jelzés

Telefon egység (GSM)

Riasztó üzemmód

igen

igen

Otthon üzemmód

igen

nem

Néma üzemmód

nem

igen,behallgatás funkcióval

Élesítés nélküli üzemmód

nem

nem

Pánikriasztás

igen

nem

Vészhívás (SOS)

nem

igen, behallgatás funkcióval

PIR otthon mód

információk a PIR otthon üzemmód fejezetben a 34. oldalon

Füst- és vízjelző

információ a Füst- és vízjelző fejezetben a 35. oldalon

Vészhívás/pánikriasztás (távirányító) információ a Gombok funkciója fejezetben a 35. oldalon
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Felügyeleti funkciók

Riasztó üzemmód

Otthon üzemmód

Riasztó üzemmódban riasztás esetében akusztikus
figyelmeztetés szólal meg és a telefon egység
aktiválódik.

Otthon üzemmódban
riasztás hallható.

Ha a lakást vagy a házat elhagyja, be kell kapcsolni a riasztás
üzemmódot. Győződjön meg arról, hogy az összes olyan
ablak és ajtó zárva van, amik ajtó-/ablak érintkezővel vannak
ellátva.
Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül
kapcsolhatja be- és ki.

1
2
3

Adja meg a saját PIN kódját.
Hagyja jóvá
O-val
Nyomja me ga # gombot

riasztáskor

kizárólag

akusztikus

Éjszaka az otthon üzemmódot kapcsolja be. Mielőtt ezt
megteszi, győződjön meg róla, hogy az összes ablak és ajtó
zárva van.
Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül
kapcsolhatja be- és ki.

1 Adja meg a saját PIN kódját.
2 Hagyja jóvá O-val.
3 Nyomja meg a gombot
A
távirányítón
az
otthon
a  gombbal kapcsolhatja be.

üzemmódot

A távirányítón a riasztás üzemmódot aAuf der F
rnbedienung
schalten
Sie
den
Alarm-Mo gombbal kapcsolhatja be.
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Felügyeleti funkciók

Néma üzemmód

Élesítés nélküli üzemmód

Néma üzemmódban kizárólag a telefon egység aktiválódik.
A felhívott félt egy bemondás
arra kéri, hogy nyomja meg az [1] gombot a telefonján. A
behallgatás funkció aktiválódik.

Élesítés nélküli
kapcsolva.

Ha a lakást vagy a házat elhagyja, a riasztás üzemmód
helyett a néma üzemmódot is bekapcsolhatja. Győződjön
meg arról, hogy az összes olyan
ablak és ajtó zárva van, amik ajtó-/ablak érintkezővel vannak
ellátva.
Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül
kapcsolhatja be- és ki.

1
2
3

Adja meg a saját PIN kódját.
Hagyja jóvá O-val.
Nyomja meg az E gombot.
A
távirányítón
a
néma
a

és

gombok
megnyomásával) kapcsolhatja be.
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üzemmódot
(egszerre

üzemmódban

a

riasztó

ki

van

Ha
bekapcsolta
az
élesítés
nélküli
üzemmódot,
szabadon mozoghat a házban, anélkül, hogy riasztást váltana
ki.
Az üzemmódot vagy a bázison vagy a távirányítón keresztül
kapcsolhatja be- és ki.

1
2

Adja meg a saját PIN kódját.
Hagyja jóvá O-val.
A
távirányítón
az
élesítés
nélküli üzemmódot az I gombbal kapcsolhatja
be.

Felügyeleti funkciók

Pánikriasztó
A pánikriasztó
nélkül old ki.

Vészhívás (SOS)
elrettentést

szolgál

és

késleltetés

Pánikriasztó kioldása

Vészhívás (SOS) kioldása

Vigyázat! Halláskárosodás a hangos riasztás miatt! A
pánikriasztó késleltetés nélkül old ki.
Riasztáskor ne tartózkodjon
hosszabb ideig a riasztó jel közelében
.

1

Tartsa lenyomva a Q gombot 3 másodperc
hosszan.
A távirányítón a pánikriasztót (beállítástól függően)
a
s
gombbal
oldhatja
ki.
További
információk az
s gomb funkció fejezetben
találhatók a 35. oldalon

Adja meg a 4 jegyű PIN kódját a bázison.
Hagyja jóvá
A
távirányítón
a
a gombbal fejezheti be

1

Tartsa lenyomva az S gombot 3 másodpercig
.
A távirányítón a vészhívást (SOS) (beállítástól
függően)
az s gombbal oldhatja ki. További információk az "S
gomb funkciója" fejezetben a 35. oldalon.

A telefon egység aktiválódik, ha tárolva
vannak hívószámok. Egymás után először a vészhívószám (SOS) majd a további max. 10 tárolt riasztási
hívószám tárcsázódik.
A hívott felet egy szöveges üzenet
hogy nyomja meg a telefonján az [1] gombot.

Pánikriasztás befejezése

1
2

A vészhívás (SOS) abban segít, hogy fenyegett helyzetben
egy gombnyomással segítségért telefonálhat a korábban
mentett telefonszámokra.

pánikriasztást

A bázis kihangosító
lehetővé
kommunikációt Ön és
fél között.

funkciója

arra

kéri,

aktiválódik
és ez
teszik
a
a
hívott
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Vészhívás (SOS) befejezése
Három
lehetőség
befejezésére:

1
2
3

van

a

PIR otthon üzemmód
vészhívás

funkció

Adja meg a PIN kódját a bázison és hagyja jóvá
O-val vagy
Nyomja meg az I gombot a távirányítón
vagy
ha
a
hívott
fél
fogadja
a
hívást,
24 mp-en belül véghezvisz egy funkciót
és ezután befejeződik a kapcsolat.

Az opcionális PIR otthon üzemmóddal
a mozgásérézékelős riasztást otthon módban
kikapcsolhatja. Ez az üzemmód csak a bázison
kapcsolható be.
A PIR otthon üzemmóddal a bázisra bejelentkeztetett
mozgásjelzők otthon üzemmódban deaktiválódnak.
Így
elkerülhetők
azok
a
riasztások,
amiket a lakók, háziállatok oldanának ki a felügyelt
területen.

1
2
3
4
5
6

Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a PIR Zuhause menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Kapcsolja a PIR otthon üzemmódot An (be) vagy Aus (ki).
Hagyja jóvá O-val.
Ha
bekapcsolja a PIR otthon üzemmódot, a
mozgásjelzők deaktiválódnak. Ha kikapcsolja a PIR
otthon
üzemmódot,
a
mozgásjelzők
aktiválódnak.
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Felügyeleti funkciók

Füst- és vízjelző

A gomb funkciója

A bázist úgy állíthatja be, hogy a víz- és
fülstjelző akkor is riasztást kezdeményez, ha az
élesítés nélküli vagy a néma üzemmód van bekapcsolva.

Beállíthatja, hogyan kell a bázisnk reagálnika, ha a
távirányító s gombját megnyomja

1
2
3
4
5

Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Rauch&Wasser menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Standard vagy Immer an (mindig be)
beállítást
.
6 Hagyja jóvá O-val.
A következő táblázatban ismertetjük, hogyan reagál a füst- és
vízjelző.

Néma üzemmód

Standard

Mindig be

GSM riasztás

GSM riasztás

igen

nem

Ébresztési/riasztási üzemmód
igen

igen

Otthon üzemmód

igen

nem

Élesítés nélküli üzemmód nem
igen

igen

igen

igen

igen

nem
nem

igen
igen

Pánikriasztó kioldása
állítsa, be, hogy egy pánikriasztás induljon el, ha megnyomja
a távirányító s gombját.

1
2
3
4
5
6

Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Fernbedienung menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Panik beállítást.
Hagyja jóvá O-val.

Vészhívás (SOS) kioldása
Állítsa, be, hogy egy vészhívás (SOS) induljon el, ha
megnyomja a távirányító s gombját.

1
2
3
4
5
6

Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Fernbedienung menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a SOS menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
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PROHOME APP TELEPÍTÉSE

ProHome app telepítése
A bázist és a hozzá tartozó összetevőket a ProHome appal
konfigurálhatja és vezérelheti.

Bázis beállítása a ProHome appban

A ProHome app iOS alatt
a 8-as verziótól (iPhone 5S / iPad Air / iPad
Mini 2 vagy újabb) és Android alatt az 5.0
verziótól működik.

1
2

Töltse le a ProHome appot az App Store-ból ill.
a Google Play Store-ból.
Engedélyezze a ProHome app számára a hozzáférést
az okostelefon vagy tablet kamerájához és a
mobil internethez.
Szüksége van az okostelefon vagy tablet
kamerájához való hozzáféréshez, ha a QR kódot be
szeretné szkennelni.
A kamerához vagy a mobil internethez a
hozzáférést később is engedélyezheti az
okostelefon
vagy tablet beállításaiban ill.
vissza is mondhatja. További információkat talál az
okostelefonja vagy tabletje használati útmutatójában.
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A következőkben leírjuk a bázis beállítását
az iOS-hoz való ProHome alapján.
Android esetén az összes lépés megegyezik.
Ahhoz, hogy a bázist a ProHome appban be tudja állítani,
az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
• Csatlakoztatta a bázist.
•

Telepítette a ProHome appot az okostelefonjára
vagy tabletjére.

•

Okostelefonját
a hálózatához.

vagy

tabletjét

csatlakoztatta

A bázist csatlakoztatnia kell a hálózatához:

1

Indítsa el a ProHome appot az okostelefonján
vagy tabletjén.
2 Olvassa el figyelmesen az utasításokat majd
kattintson a Weiter-re (tovább), amíg a készüléke
kamerája
aktiválódik.

PROHOME APP TELEPÍTÉSE

3

Szkennelje be a bázis hátoldalán lévő QR kódot
az okostelefonjával vagy tabletjével.
Ha nem tudja beszkennelni a QR kódot, kattintson
a Manuelle Eingabe der UID (UID manuális
megadása)
és
adja
meg
a következő adatokat a bázik hátoldaláról
manuálisan:

• UID
• Passwort (jelszó)
• SSID

OLYMPIA PROHOME
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4
5

A QR kód sikeres beszkennelése
a bázis (egyértelmű UID-vel) megjelenik.
Kattintson az Ersteinrichtung-ra (első beállítás).

után

Ha még egy okostelefont vagy
tabletet szeretne egy meglévő Gateway -hez
hozzáadni,
kattintson a Weiteres Gerät-re (további készülék) és
kövesse
az
utasításokat.
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Ebben a lépésben az okostelefonját vagy
tabletjét a bázis WLAN-jához kell csatakoztatnia.
A bázis WLAN-jának SSID-je megjelenik.

6
7

Váltson az okostelefonja vagy tabletje WLAN beállításaira
és csatlakoztassa a készüléket
a bázis WLAN-jához (OLYMPIA-XXXX).
Váltson vissza a ProHome appra és kattintson
a Weiter-re (tovább).
A készüléke ekkor az elérhető WLAN-okat keresi.
Ez a folyamat egy pár pillanatig eltarthat.
Végül kilistázódnak a megtalált WLAN-ok
.
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8
9

Válassza ki a személyes WLAN-ját és adja meg
a WLAN jelszót. Kattintson a Weiter-re (tovább).
Adjon meg egy új jelszót a bázis számára.
Kattintson a Bestätigen-re (jóváhagyás).
A
választott
jelszónak
legalább
8
betűt
és számot kell tartalmaznia. A különleges karakterek
nem megengedettek.
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10 A kapcsolat felépül a bázissal. A folyamat

30 másodpercig tart. Sikeres kapcsolat
esetén a bázison folyamatosan világít a kék LED.
Kattintson a Ja-ra (igen).

Ha a bázison a LED a 30 másodperc letelte után még nem
világít tartósan, kattintson a Nein-ra (nem) és ismételje meg a
bázis beállítását.

11

A bázis sikeresen csatlakozott a ProHome apphoz
. Kattintson a Weiter-re (tovább).

OLYMPIA PROHOME
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A
beállítás
befejeződött.
A
bázis
ekkor
a
rendelkezésre álló készülékek áttekintésében Gateway-ként
látható.
A bázis ProHome appal történő vezérléséről
további információkat a következő weboldalon talál:
www.olympia-prohome.de
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Távoli hozzáférés telefonnal

Függelék

Sie können die Basis über Fernzugriff per Telefon bedievédelmét.

A firmware frissítése

1
2
3
4

Tárcsázza annak a SIM kártyának a hívószámát, amit
behelyezett a bázisba.
Várjon, amíg a bázis fogadja a hívását.
Hosszú jelzőhang hangzik fel.
Adja meg a bázis 4 jegyű PIN kódját. Két
rövid jelzőhangot hall.
Hajtson végre a telefonja billentyűzetén
különböző funkciókat (ld. táblázat). A
felügyeleti funkciókat egy bemondás igazolja vissza.

Gomb Funkció
1

Kihangosító funkció aktiválás

2

Behallgatás funkció aktiválás

3

Riasztás üzemmód aktiválás

4

Otthon üzemmód aktiválás

5

Néma üzemmód aktiválás

6

Élesítés nélküli üzemmód aktiválás

#

Kihangosító-/behallgatás

Ahhoz, hogy a bázis firmware-jét frissíthesse, a következő
feltételeknek teljesülniük kell:
• Csatlakoztatta a bázist.
•

Telepítette a ProHome appot az okostelefonjára
vagy tabletjére.

•

Okostelefonját
a hálózatához.

•

A bázist
apphoz.

1

Válassza az FW-Update menüpontot a bázison
ki.
Hagyja jóvá O-val.
A kijelzőn Bestätigen? (jóváhagyja?) látható.
Hagyja jóvá O-val.

2
3
4
funkció

befejezése #, # Távoli hozzáférés befejezése

vagy

gateway-ként

tabletjét
hozzáadta

csatlakoztatta
a

ProHome

A
bázis
firmware-jének
frissítése
eltarthat
néhány percig. A frissítés után a kijelzőn Erfolgreich (sikeres)
szöveg jelenik meg.
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WLAN beállítások visszaállítása

WLAN be-/kikapcsolása

Ha a bázisát egy másik otthoni hálózathoz szeretné
csatlakoztatni, először vissza kell állítania a bázis WLAN
beállításait.

Ha nem szeretné használni a riasztó Smart Home
funkcióit, a WLANT kikapcsolhatja. Ez csökkenti a rádióhullám
terhelést
és
a
bázis fogyasztását.

Más beállítások, mint pl a bázis PIN kódja vagy
a már bejelentkeztetett ézékelők nem törlődnek.

1
2
3
4

Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Wifi Reset menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.

A Wifi Reset felirat villog a kijelzőn; néhány másodperc
elteltével egy hangjelzés hallható. A WLAN beállítások
visszaállítódtak.
Ezt követően a bázisát egy másik
otthoni hálózathoz csatlakoztathatja. Kövesse az
utasításokat
a Bázis beállítása a ProHome appban fejezet szerint
a 36. oldalon.

44

OLYMPIA PROHOME

1
2
3
4
5
6

Válassza ki a Gerätsetup menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Válassza ki a Wifi On/Off menüpontot.
Hagyja jóvá O-val.
Kapcsolja a Bázis WLAN funkcióját be (An) vagy
ki (Aus).
Hagyja jóvá O-val.
Ha kikapcsolta a riasztó WLAN funkcióját,
nem
építhet
fel
kapcsolatot
az
otthoni
hálózatával
ill.
a
ProHome
appal.

FÜGGELÉK

Gyári beállítások visszaállítása

Elemek cseréje

Vegye figyelembe, hogy a gyári beállítások
visszaállítása az összes felhasználói beállítást törli
. Az érzékelők regisztrációja megmarad.

1
2
3
4
5

Az érzékelők alacsony vagy majdnem teljesen kimerült
elemkapacitásánál megjelennek a megfelelő státusz
jelzések (BATT. LOW. / BATT. OFF) a kijelzőn. Ebben az
esetben a lehető leggyorsabban cserélje ki az elemeket,
Ha
visszaállítja
a
bázis
gyári
beállításait, hogy az összes komponens kapcsolatát
akkor az érvényes PIN kódot és a
biztosítsa a riasztó rendszerben.
jelszót a bázis hátoldalán a matricán, valamint az
eredeti használati útmutatóban találja meg.
Az egyes érzékelők cseréjéről tudnivalókat a használati
útmutató
Tartozék
érzékelők
Oldja ki az elemtartó fedelének csavarját
a ProHome sorozathoz fejezetében talál. Ez a használati
útmutató
a bázis alján egy megfelelő
a bázis szállításához tartozik.
csavarhúzóval.
Távolítsa el a behelyezett elemeket.
A ProHome sorozat Tartozék - érzékelőinek használati
Nyomja meg a RESET gombot. A bázis visszaigazolja
útmutatóját a
következő weboldalon is megtalálja:
a gyári beállítások visszaállítását egy
www.olympia-prohome.de
hangjelzéssel.
Helyezzen be három elemet az elemtartóba. Ügyeljen
arra, hogy az elemeket helyes irányba
helyezze be.
Zárja vissza az elemtartó fedelét és húzza
meg a csavarokat az elemtartó fedelén egy
megfelelő csavarhúzóval.
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Műszaki adatok - Bázis

Műszaki adatok - Távirányító

Súly

228 g (elemek nélkül)

Súly

kb. 20 g

Méret (Sz x Ma x Mé)

172 x 105 x 31 mm

Méret (Sz x Ma x Mé)

40 x 60 x 14,5 mm

Frekvencia (rádiójel)

868,5 MHz

Frekvencia (rádiójel)

868,5 MHz

Frekvencia (GSM)

800 / 900 / 1800 / 1900 MHz

maximális adóteljesítmény

0,04 mW

Frekvencia (WLAN)

2,4 GHz

Elem

1 db gombelem, CR2032

maximális adóteljesítmény

Rádiójel (868,5 MHz): 25 mW
GSM-nél: 3,2 W

megengedett
Környezeti feltételek

-10 °C ... +40 °C,
30 % ... 75 % légnedvesség

WLAN: 94 mW
max. 64

Rendszerbővítések

Érzékelők
Elem (opcionális)
(AAA)

3 db alkáli mikroelem, 1,5V

Tápellátás

Bemenet:
230 V, 50/60 Hz, 200 mA
Kimenet.
5 V, 1200 mA
-10 °C ... +40 °C,
30 % ... 75 % légnedvesség

megengedett
Környezeti feltételek
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Számos bővítést az Olympia riasztókhoz
megrendelhet az internet oldalunkon.
Keresse fel: www.olympia-prohome.de

Tisztítás és karbantartás

1

Tisztítás előtt válassza le a bázist a
tápellátásról.
2 Tisztítsa meg a ház felületét egy
puha és bolyhosodás mentes kendővel. A tisztításhoz
ne használjon semmilyen
vegyszert vagy súrolószert.
3 Ellenőrizze az összes bejelentkeztetett érzékelő
működését
havonta egyszer és minden elemcserét követően.
4 Cserélje évente egyszer vagy legkésőbb a
megfelelő jelzés után a bázisban az elemeket.

Tudnivalók az eltávolításról
Az oldalt található szimbólum azt jelenti,
hogy az elektromos és elektronikus régi
készülékeket és
elemeket a törvényi rendelkezések
alapján a háztartási hulladéktól külön kell
eltávolítani. Ön
törvényileg köteles az akkukat és elemeket
az elemeket forgalmazó kereskedőnél vagy az illetékes
gyűjtőállomáson, a megfelelő tartályba
leadni, biztonságosan eltávolítani. A leadás díjmentes
. A szimbólumok azt jelentik, hogy az elemeket
semmiképpen nem szabad a háztartási szemétbe juttatni,
hanem a különleges hulladékok gyűjtőhelyén

FÜGGELÉK
le kell adni. Csomagolóanyagok.
A csomagolóanyagokat selejtezze a helyi előírásoknak
megfelelően.

Megfelelőségi információk
Garancia
A garanciális idő 24 hónap. A garancia ideje
a vásárlás dátumától kezdődik. Őrizze meg a számlát
és az eredeti csomagolást. Ha probléma
lépne fel, keresse fel a gyártó portálját (RMA) a következő
weboldal support részén:
www.olympia-vertrieb.de.
További kérdéseknél a forródrótunk áll rendelkezésére, az
alábbi számon: 0180 5 007514 (költség a német hálózatból 14
cent/perc,, német mobiltelefonról 42 cent/perc)
.

Az Olympia Business Systems Vertriebs GmbH,
Zum Kraftwerk 1,
45527 Hattingen ezúton igazolja, hogy a készülék
megfelel a 2014/53/EU irányelv
és más releváns előírások alapvető
követelményeinek.
A készüléken lévő CE jelölés igazolja
a megfelelőséget.
A termékre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozat a
http://productip.com/?f=69ce5
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Ezek a bázis egyedi információi.
Ha az előre beállított PIN kódot módosítja, olvassa el
a Bázis beállítása fejezetet a használati útmutatóban. Őrizze meg
a használati útmutatót elkülönítve a riasztótól
.
Fenntartjuk a tartalmi és műszaki változtatások jogát
www.olympia-prohome.de
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ProHome sorozat bázis

