Automobilový pager SE 527
S režimem vibrace

1. Zapnutí a vypnutí pageru
Zapnutí resp. vypnutí pageru lze provést stisknutím tlačítka On/Off. Při zapnutí se
ozve jeden potvrzující signál, při vypnutí se ozvou dva potvrzující signály. Po vložení
baterií se ozvou dva potvrzující signály a pager se následně vypne.

2. Párování pageru a vysílače
Pager a vysílač jsou již z továrny spárovány. Pokud si přejete s daným vysílačem
využívat jiný pager, postupujte následujícím způsobem:
1.
Zapojte červený a černý vodič vysílače tak, aby stále vysílal poplašný signál.
2.
Vypněte pager.
3.
Stiskněte a podržte tlačítko Reset a zároveň stiskněte tlačítko On/Off.
Následně obě tlačítka uvolněte. Ozve se 10 pípnutí, která oznamují, že nyní
bude na 30 sekund zapnut režim učení.
4.
Pokud byl úspěšně přijat signál z vysílače, ozve se dalších 10 pípnutí a pager
zůstane zapnutý.
5.
Stisknutím tlačítka Reset během těchto 30 sekund ukončíte režim učení a
bude obnoveno původní nastavení.
6.
Stisknutím tlačítka Reset během těchto 30 sekund ukončíte režim učení, bude
obnoveno původní nastavení, ozvou se dvě pípnutí a pager se vypne.
7.
Pokud během těchto 30 sekund pager nepřijme signál z vysílače, ozve se 10
pípnutí, bude ukončen režim učení a obnoveno původní nastavení. Pager
zůstane zapnutý.

3. Tlačítko Reset
1.

2.

Pokud pager přijme poplašný signál z vysílače a začne vydávat výstražnou
akustickou signalizaci, lze tuto signalizaci ztlumit stisknutím tlačítka Reset.
Pager však nadále zůstane v režimu poplachu, dokud bude přicházet poplašný
signál z vysílače.
Pokud pager přijme poplašný signál z vysílače a začne vydávat výstražnou
akustickou signalizaci, jej vypnout stisknutím tlačítka On/Off. Před vypnutím
se ještě ozvou dva signály.

4. Režimy signalizace poplachu
Signalizace poplachu je nastavena na jedno dlouhé pípnutí a dvě pípnutí krátká.
Pokud si přejete signalizaci změnit, postupujte následujícím způsobem:
Zapněte pager. Následně stiskněte a podržte tlačítko Reset a zároveň stiskněte tlačítko
On/Off. Ozvou se 4 pípnutí, po jejichž ukončení uvolněte tlačítko Reset. Pager
následně předvede ukázky 9 režimů signalizace:
1.
Signalizace 1 až 5: Různé melodie.
2.
Signalizace 6: Jedno dlouhé pípnutí.
3.
Signalizace 7: Jedno dlouhé a dvě krátká pípnutí.
4.
Signalizace 8: Tři krátká pípnutí.
5.
Signalizace 9:
a. Pager s tichým režimem: Při spuštění alarmu začne pouze blikat červená
LED dioda.
b. Pager s režimem vibrace: Při spuštění alarmu bude zapnut režim vibrace.
Výběr požadovaného režimu signalizace lze provést stisknutím tlačítka Reset ve
chvíli, kdy je požadovaný režim předváděn. Ozvou se 4 pípnutí, která potvrzují výběr
daného režimu.
Předvádění ukázek lze kdykoli přerušit stisknutím tlačítka On/Off. Ozvou se dvě
pípnutí a pager se vypne.
Pokud nezvolíte žádný z předváděných režimů signalizace, zůstane nastaven původní
režim.

5. Vysílač ve vozidle
1.
2.

Vysílač ve vozidle bude spuštěn po přivedení kladného nebo záporného
impulsu (v závislosti na provedené montáži).
Doporučujeme umístit anténu na jedno z těchto míst:

Anténu umístěte na levou nebo pravou stranu čelního skla.
Anténa by měla být nejméně 5 cm od rámu skla.

6. Schéma zapojení

7. Technické parametry
Vysílač

Pager

19 x 4 x 1,5 cm

6,8 x 4,5 x 1,5 cm

12 V DC

2 x 1,5 V

Provozní proud

50 mA

1,5 mA

Výstupní výkon

200 mW (23 dBm)

x

16, 777, 216

x

Citlivost

x

-106 dBm

Dosah

x

600 m ve volném prostoru

Rozměry (d x š x h)
Napájení

Počet kódů

Neodpojujte stříbrnou anténu pageru.

