
EN Operating Instruction | | |

Before using the device, read this Service Manualand keepit for future use. Any rdpair or modification carried out by yourselvesresults in loss of
uarantee. The manufactureris not responsible for any damagethat can itsultfrom improperdeviceinstallation or operation.

— in view ofthe factthat thetechnical data are-subjectto continuousmodifięations, the manufaeturerreserves-a rightto make changeste-the product!—

characteristics and to introducedifferent constructionalsolutions without deterioration ofthe product parametersor functional quality.

Additional information about ORNO products are available at www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z 0.0. holds no responsibility for the results of non-|
compliance with the provisionsof the present Manual. |

|Orno Logistic Sp. z 0.0. reserves the right to make changesto the Manual- the latest version of the Manual can be downloaded from www.orno.pl.|

Any translation/interpretation rights and copyright in relationto this Manual are reserved.

1. Do not use the device againstits intended use. | | |

Ę Do notimmersethe device in wateror anotherfluid. | |
.Do not operate the device whenitshousingisdamaged. + — — —  —

| f- Donotrepairthedeviceby yourself.- | |
‘5. Do not use the powerunit andthe battery in the receiver simultaneously!

The PIR sensor wirelessly sends an impulse to the receiver, Which acjvales sound alarm, to inform that a motion has baan

etected in the protected area, and displays a numberoftheoe e motion occurred on a diode screen. Learning functio

ith 4 zones supports up to 16 sensors (4 sensors per zone). IP44 protection level allows to install the sensor outdoors and in

ooms of increased humidity.

OPERATION

|
|

|

| |

| | |

|

ine powerunitis not included in the set. Removeall batteries frorh thedevice before connectingit to the network.

+ Insert the-batteries as-follews: — — — — — + — — — — ~— ~— ~— ~— ~— ~— ~—
|

| + RemovethebatterycoverandinsertAAAbatteries into thebattery pese. Replacethe batterycoverandsecurewithscrews.

  

|

|

| |

| |

|
| |

| | |    |
i+TeTL

Használati utasítás

A készülék használata előtt olvassa el ezt a szervizelési útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Bármilyen
javítás vagy módosítás, amelyet Ön végez, a garancia elvesztésével jár. A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges
károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen telepítéséből vagy működéséből adódhatnak. Tekintettel arra, hogy
a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termék paramétereinek
vagy funkcionális minőségének romlása nélkül módosítsa a termék jellemzőit, és különböző konstrukciós megoldásokat
vezessen be.
További információk az ORNO termékekről a www.orno.pl weboldalon találhatók.
Orno-Logistic Sp. Z oo. z 0,0. nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv rendelkezéseinek be nem tartásából eredő
eredményekért. Orno Logistic Sp. Z oo. z 0,0. fenntartja a jogot a kézikönyv módosítására - a kézikönyv legújabb
verziója letölthető a www.orno.pl webhelyről.
A kézikönyvvel kapcsolatos fordítási/tolmácsolási jogok és szerzői jog fenntartva.
 
1. Ne használja a készüléket rendeltetésének megfelelően.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne működtesse a készüléket, ha háza sérült.
4. Ne javítsa a készüléket egyedül.
5. Ne használja a tápegységet és az elemet a vevőegységben egyidejűleg!

A PIR érzékelő vezeték nélkül impulzust küld a vevőkészüléknek, amely aktiválja a hangriasztást, hogy értesítse a
mozgást a védett területen, és megjeleníti a zóna számát, ahol a mozgás bekövetkezett a dióda képernyőn.
 A 4 zónás tanulási funkció akár 16 érzékelőt is támogat (4 érzékelő zónánként).
Az IP44 védettségi szint lehetővé teszi az érzékelő kültéri és fokozott páratartalmú helyiségekben történő telepítését.

1. A vevő tápellátása

A vevőegység 3 AA elemmel vagy hálózati adapterrel (5VDC kimenet) működtethető.
Az akkumulátor működtetéséhez helyezze be az elemeket az alábbiak szerint:
      - Távolítsa el az elemfedelet a készülék hátoldalán,
      - Helyezzen be 3AA elemet az elemtartóba a megfelelő polaritás betartásával,
      - Tegye fel a fedelet és zárja le az elemtartót.
 
Hálózati áramellátás esetén csatlakoztassa a tápegységet a vevő oldalán és a másik végén
a hálózati aljzatba (4. ábra).

2. Mozgásérzékelő tápellátása

A PIR érzékelő 3 AAA elemmel működik, és vezeték nélkül működik, legfeljebb 300 m távolságra a vevőtől.
Helyezze be az elemeket az alábbiak szerint:
Lazítsa meg a csavarokat az érzékelő fedeléről. A csavarok kicsik, ezért ügyeljen arra, hogy ne veszítse el
őket, Távolítsa el az elemfedelet, és helyezzen be AAA elemeket az elemtartóba.
Helyezze vissza az elemtartó fedelét és rögzítse csavarokkal.

3. Az érzékelő és a vevő párosítása

Miután mindkét eszközhöz csatlakoztatta a tápegységet, ezeket párosítani kell a vevővel. Ellenkező
esetben a riasztó nem fog működni.
A. Miután csatlakoztatta a vevőt a tápegységhez, "BIM-BAM" hangot hall, ami azt jelenti, hogy a készülék
be van kapcsolva.
B. Nyomja meg a PÁROSÍTÁS gombot (sípoló hangot hall). A LED kijelzőn megjelenik a zóna száma.
Nyomja meg a NEXT gombot, amíg a kiválasztott zóna száma meg nem jelenik a képernyőn.
C Mozgassa a kezét az érzékelő elé a bekapcsoláshoz és a párosítás befejezéséhez.
A sikeres párosítás után riasztást/dallamot hall.

4. A riasztó hangjának beállítása

- Az 1., 2. és 3. zóna dallamai gyári beállítások, és nem módosíthatók.
- A 4. zóna dallamát 35 rendelkezésre álló hang közül választhatja ki.
Nyomja meg a Dallam/Tovább gombot a kívánt hang kiválasztásához.

MŰVELETEK

CÉL/HASZNÁLAT

HU



| When the sensor is-activated, the LED display shows-the zohe number-and an-aceustic-alarm-sounds. If sensors-from-two

different zones are activated at the same time, the display will alternat between the two zone numbersfor approximately 30

|_| seconds.Thealarmsoundwill correspond tothe melodyassigned tothelastzonewhere movementwasdetected. Pressingthe_

RESETbuttonwill turn offthe LED display and return thereceiver to standby mode.

 

| |

manydifferent places within one property (e.g. garages,

| workshops, rooms, passageways, Offices). In orderto pair the additional sensor, follow the steps describedin point 3. |

Ifthe receiveractivates analarm,butthe sensor doesnotdete tanymovementor thesensorinterfereswith theotherreceiver,

| remove all paired devices from the receiver and log in again. To restore the factory settings, press and hold the pairing button |

down until you hear a BEEP sound.The receiverwill repeatthis sound 5 times and the LED display will show the number8,which

| confirmsthat all previously logged-in devices have been deleted. The rectivercanthenbepairedwith the sensoragain. |
 

 

| |
The receiver can be mounted inside buildings on any plane of surface of any kind using the supplied screws.

- use a pencil to mark two holes in the mounting surface, | |
- first drill the holes and insert the pinsinto them. The pins must go so deepthattheir surfaceis flush with the mounting

| plane. You can gently drive them in with a hammer, |

- screw the screwsinto the pins and hangthe receiver on them. | |

2. |
| Itis recommended to install the sensorat a heightof at least 1m from thé floor, on a stable surface madeof materials otherthan |

metal, e.g. brick wall, wooden post, tree nextto the door/gateway to the property. The windowofthe PIR sensor should be

directed straight to the area to be monitored (e.g. entrance p the property). Following the above guidelines will reduce or|

eliminate false alarms caused by small animal movements, Increase the detection area and avoid false alarms caused by
| movements on adjacentlawns or roads. | | |

| Mountthe sensorusing the supplied screws: | | |

| Use a pencil to mark two holesin the mounting surface, 4 |
+—" -Wher-mounting ora weedensurface, use-onlythe screwssupplied ith-the set. Drittholes-+irstin-orderto properly guide-the—

| Screws andto fix the sensorevenbetter. | |

Em | =Whermounting orsurfaces othertran wood (e.g. brick orstonejus the supplieddowels andscrews.First Gritolesandl

insert the dowels into them. The dowels must go so deep that their surfaceis flush with the mounting surface. You can gently

+] drive them inwith hammer. - Mountthe sensorbase with the Screws andtighten them. Becarefulnotbreakthescrew.-Set,-

the sensor in the direction of the selected detection area. |

| Important: Before installation, always check that the distance between the two deviceswill allow them to communicate

properly. Avoid mounting the sensor in a place where it would be expoged to direct sunlight, as this could damage the sensor,

and/or cause erroneous alarms. |

TECHNICALDATA

| |

| ~ m

Open field range: up to doom

| Sensor motion detection range: up to 8m | |

| Volumelevel: 63-93dB | |

Numberof melodies: 35 melodies (3 separate melodies for zones 1, 2 and 3)

Volume adjustment: 6-stag | |

| Frequency: 433.92 MHz |

OQ —
6

| | |

   

5. Reset

Ha egyszerre két különböző zóna érzékelői aktiválódnak, a kijelző a két zóna száma között váltakozik
körülbelül 30 másodpercig. A riasztóhang az utolsó zónához rendelt dallamnak felel meg, ahol a
mozgást észlelték. A RESET gomb megnyomásával kikapcsolja a LED kijelzőt, és a vevőkészülék
készenléti üzemmódba áll vissza.
6. További érzékelők párosítása
A kezelőpanel (vevő) egyenként legfeljebb 4 érzékelőt, legfeljebb 16 érzékelőt képes kezelni.
További érzékelők párosítása segít egy teljes biztonsági rendszer létrehozásában, amely
képes észlelni a mozgást egy ingatlanon belül (pl. Garázsok, műhelyek, szobák, átjárók, irodák).
A kiegészítő érzékelő párosításához kövesse a 3. pontban leírt lépéseket.
7. Gyári beállítások
Ha a vevőegység riasztást aktivál, de az érzékelő nem észlel mozgást, vagy az érzékelő zavarja a
másik vevőkészüléket, távolítsa el az összes párosított eszközt a vevőegységből, és jelentkezzen be
újra. A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a párosító gombot, amíg
sípoló hangot nem hall. A vevő 5-ször megismétli ezt a hangot, és a LED-es kijelzőn a 8-as szám
jelenik meg, ami megerősíti, hogy az összes korábban bejelentkezett eszközt törölték. A vevőegység
ezután ismét párosítható az érzékelővel.

A vevőegység a mellékelt csavarok segítségével az épületeken belül bármilyen felületre rögzíthető.
- ceruzával jelöljön ki két lyukat a rögzítési felületen,
- először fúrja ki a lyukakat, és helyezze bele a tipliket. A tipliknek olyan mélyre kell nyúlniuk,
  hogy felületük egy szintben legyen a szerelősíkkal. Óvatosan belehajthatja őket kalapáccsal,
- csavarja be a csavarokat a tiplikbe, és akassza fel rájuk a vevőt.
2. Az érzékelő felszerelése
Javasoljuk, hogy az érzékelőt legalább 1 m magasságban helyezze el a padlótól, stabil, nem fémből
készült felületre, pl. téglafal, faoszlop, fa az ajtó mellett/az ingatlanhoz vezető átjáró. A PIR érzékelő
ablakát egyenesen a felügyelni kívánt területre kell irányítani (pl. Az ingatlan bejárata). A fenti irányelvek
követése csökkenti vagy megszünteti a kis állatok mozgása által okozott téves riasztásokat, növeli
az észlelési területet, és elkerüli a hamis riasztásokat, amelyeket a szomszédos pázsiton vagy utakon
történő mozgások okoznak.

Szerelje fel az érzékelőt a mellékelt csavarokkal:
- Ceruzával jelöljön ki két lyukat a rögzítési felületen. Fafelületre szereléskor csak a készlethez
mellékelt csavarokat használja.
- Először fúrjon lyukakat a csavarok megfelelő vezetése és az érzékelő még jobb rögzítése érdekében.
 
Ha nem fafelületekre (pl. Tégla vagy kő) szereli fel, használja a mellékelt tipliket és csavarokat.
Először fúrjon lyukakat, és helyezze bele a tipliket. A dübeleknek olyan mélyre kell menniük,
hogy felületük egy szintben legyen a szerelőfelülettel. Óvatosan kalapáccsal vezetheti be őket.
Szerelje fel az érzékelő talpát a csavarokkal és húzza meg őket. Vigyázzon, nehogy eltörje a csavart.
Állítsa az érzékelőt a kiválasztott érzékelési terület irányába.
 
Fontos: Telepítés előtt mindig ellenőrizze, hogy a két eszköz közötti távolság lehetővé teszi -e
a megfelelő kommunikációt. Ne helyezze az érzékelőt olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek lenne
kitéve, mert ez károsíthatja az érzékelést a kiválasztott érzékelési terület irányába.

             Az adó maximális teljesítménye:
 
                              Nyílt mező tartomány:
 
Érzékelő mozgásérzékelési tartománya:
 
                                                    Hangerő:
 
                                      Dallamok száma:
 
                                    Hangerő beállítás:
 
                                               Frekvencia:

<10mW
 
akár 300 m
 
akár 8 m
 
63-93dB
 
35 dallam (3 külön dallam az 1., 2. és 3. zónához)
 
6 szakasz
 
433,92 MHz

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

TELEPÍTÉS
1. A vevő felszerelése

Amikor az érzékelő be van kapcsolva, a LED kijelzőn megjelenik a zóna száma és hangjelzés hallható.



|

| Sensor viewing angle: 120° w poziomie

||" 7 7 7, — Numberofzones:4 — — |— — — — — — — — —

Numberof sensors per zone: 4 |

|= — — ProtectionTevetof thereceiver:1P207 —|- — — — — — — — —

| Protection level of the sensor: |P44 |

Dimensionsof the receiver: 104.5) 104.5 x 39mm

| Dimensionsof the sensor: 60 x 180 x51.5mm |

SOME PROBLEMS AND SOLUTIONS

TL PROBLEM "REASON — SOLUTION —

| can check this by pressing the Melody button - you
| — + von heara sound. A redlightis lightedon the |

sensor that has power when activated.

| |

|
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|
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|

|

 

 

 

|

eeThe sensorwasincorrectly| Reset altsensors and login them again.— 7-7 PT

paired. |

+-| — — — — — Signatinterferenee — The-sensor operates at-a frequency of433MHz and —

| Incorrect alarms can be disturbed by metal elements, walls, concrete |

+ structures. and-signals from other-electronic devices.

Receivers installed near additional walls may have

| interfetence with signal reception. Avoid mounting the

sensor and receiver close to these components and
other electronic devices.

| |

| |

| | |

SAFETY AND MAINTENANCE

      
| |

|
| |

|

| |    

               Érzékelő látószöge:
                         Zónák száma:
Érzékelők száma zónánként:
         A vevő védelmi szintje:
 Az érzékelő védelmi szintje:
                      A vevő méretei:
              Az érzékelő méretei:

120 ° vízszintesen
4
4
IP20
IP44
104,5 x 104,5 x 39 mm
60 x 130 x 51,5 mm

   A riasztó nem
      aktiválódik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Az érzékelő
LED-je nem világít

A vevő/érzékelő
nem kap áramot

Az érzékelő nincs
párosítva a vevővel.

Győződjön meg arról, hogy a vevő/érzékelő
áram alatt van. Ezt a dallam gomb
megnyomásával ellenőrizheti - ekkor hangot
hallhat. Piros lámpa világít az érzékelőn,
amely aktiválva van.

Kövesse a párosításra vonatkozó utasításokat.

Hibás érzékelőbeállítások. Állítsa vissza az összes érzékelőt gyári értékekre.

Az érzékelő a
vevő/interferencia
tartományán kívül van

Az érzékelő és a vevő közötti működési
tartomány körülbelül 300 m. Ha az érzékelő
aktiválása után az érzékelőablak melletti LED
világít, de a vevő nem aktiválja a riasztást,
az azt jelenti, hogy a két eszköz túl messze
van egymástól. Ha erős interferencia van az
érzékelő és a vevő között, a működési tartomány
lerövidül. Szerelje közelebb egymáshoz az
eszközöket, amíg a jeleket megfelelően nem veszi.

Az elemek lemerültek
az érzékelőben

Az elemek körülbelül 6 hónapig működnek
(napi 10 aktiválással). Ha a LED az érzékelő
ablakban nem világít, cserélje ki az elemeket.

Az érzékelő helytelenül
lett párosítva Resetelje az összes érzékelőt, és párosítsa újra.

Jelzavar

Az érzékelő 433 MHz -es frekvencián működik,
fém elemek, falak, betonszerkezetek és más
elektronikus eszközök jelei megzavarhatják.
A további falak közelében elhelyezett
vevőegységek zavarhatják a jel vételt.
Ne szerelje fel az érzékelőt és a vevőt ezen
alkatrészek és más elektronikus eszközök
közelébe.

Az elemek lemerültek
az érzékelőben

A lemerült elemek csökkenthetik az érzékelő
működési tartományát. Cserélje ki az elemeket.

Helytelen
riasztások

FIGYELEM: Csak alkáli elemeket használjon (1,5VDC)

A karbantartást áramtalanított állapotban kell elvégezni.
Kizárólag finom és száraz textíliával tisztítsa.
Ne használjon vegyi tisztítószereket.
Ne takarja le a terméket.
Biztosítsa a szabad levegőt.

BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

NÉHÁNY PROBLÉMA ÉS AZOK MEGOLDÁSA



BUDOWA URZADZENIA/CONSTRUCTION/AUFBAU

 

    
  

  

 

    
       

  

 

  

  

  

   

Tl TT ©) 0 — 7 7- |-- -f.Przycisk parowania —— —— — —-
| 2. Wybórmelodii / Dalej

| | 3. Reset LL
ga50305, | 4. Regulacja glosnosci

| Re | 5. Wskaznik strefy LED |
o + ‘ .

s 03 aats | 6. Gniazdo Jackod zasilacza 5V DC (brak w zestawie)

| FELLEeEDS toooooo oe 2s | 7. Wskaźnik zasilania LED |
s300000000[BOGOEJ0O00005002REESEELI EEn | i
235eeegoooldooooloooos ss 853 1. Pairing button

| :rss9000oopooeoco0o09 2322 | 2. Melody selection / Next |
EEEEZEEEEEE | 3. Reset2229000000}@0@0@l00000090929° ,|| s838sgsgocecece! : | |9200000000000 ° 4. Volume adjustment

TT A —L — — -5.LEDzonejadicator — — — — —
| 6. Jack socket from 5V DC powerunit (not included)|

| 7. LED power indicator
 

 

  
— + — —  —4.kKoppłungs-faste — — — — —

| 2. Melodieauswahl/ Next (Weiter) |
3. Reset-Taste

| | 4. Lautstarkeregler |

Co . . a 5. LED-Zonenanzeige
p 1 Budowa odbiornikał Fig. 1 Receiver construction/ Abb. 1 Aufbau dds Fmpfangers 6. Steckdose von 5V DC-Netzteil (nicht enthalten)

| 7. LED-Leistungsanzeige |

| © | | |
| 8. Czujnik PIR

| | 9. Dioda LED |
| 10. Podstawa do montażu czujnika PIR |

 

 

 
| 8. PIR sensor

| 9. LED diode |
| 10. base for mounting the PIR sensor

 

 
| 8. PIR-Sensor

| 9. Leuchtdiode |
10. Sockel zur Montage des PIR-Sensors

      

 

       

    

 
1. Párosítás gomb
 
 
2. Dallamválasztás / Következő
 
 
3. Visszaállítás
 
4. Hangerő beállítás
 
5. LED zóna jelző
 
6. Jack aljzat 5V DC tápegységből
    (nem tartozék)
 
7. LED teljesítményjelző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PIR érzékelő
 
9. LED dióda
 
10. Alap a PIR érzékelő felszereléséhez

1. ábra A vevő felépítése
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ábra Az adó felépítése

3. ábra Az elemek behelyezése a vevőegységbe

MŰVELETEK, ÁBRÁK

A KÉSZÜLÉK KONSTRUKCIÓJA
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JiU ||
rys. 5 Montaż baterii w czujniku PIR/ Fig. 5 Installation of batteries in the PIR selsor Abb.5 Einbau derBatterien in den PIR-Sensor |
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4. ábra Áramellátás tápegység segítségével

3. ábra Az elemek behelyezése a mozgásérzékelőbe

6. ábra A vevőegység felszerelése

6. ábra A mozgásérzékelő felszerelése




