
Okno & drzwi bezprzewodowe 

 

Alarm bezpieczeństwa 

ACTii AC3573 AC1741 

● Bezprzewodowe Czujniki magnetyczne alarm bezpieczeństwa drzwi/okien, wysoki alarm 

głośności, jeśli otworzyć drzwi lub okno,gdynie jest rozbrojony 

● Obsługa zdalnego sterowania ułatwia użytkowanie 

● Instalacja z dwustronnym klejem, łatwiej jest zainstalować. 

● Wbudowany głośny alarm 105dB, dwie baterie alkaliczne AAA (7 #) i niski wskaźnik baterii 

 

 

Specyfikacja elektryczna 
1. host korzysta z dwóch baterii alkalicznych AAA (7 #) 

2. pilot zdalnego sterowania wykorzystuje jeden akumulator alkaliczny 12V/27A 

3. odbiornik może ciągłego czuwania przez jeden rok (zgodnie z lub wyłączyć pięć razy dziennie) 4.  

Pilot zdalnego sterowania może ciągłego czuwania przez jeden rok (zgodnie z kontrolą pięć razy 

dziennie) 

5. temperatura otoczenia pracy:-10 ~ 60°c 

6. wilgotność środowiska pracy: < 80% 

7. Temperatura przechowywania:-20 ~ 70°c 

 

 

Specyfikacja funkcji— — 

Instalacja akumulatora 

1. Instalacja baterii pilota zdalnego sterowania: gdy odległość pilota zdalnego sterowania staje się 

krótka lub dioda LED zmieni kolor na ciemny, należy wymienić baterie. Otwórz pokrywę pilota 

śrubokrętem i włóż do niego baterię alkaliczną 12V/27A. Należy zwrócić uwagę na biegunowość 

akumulatora, a następnie zamknąć pokrywę i 

2. Instalacja baterii odbiornika odbiorczego: Otwórz pokrywę baterii, włóż do niego dwie baterie 

alkaliczne AAA (7 #), a następnie zamyka pokrywę baterii. Po zainstalowaniu baterii odbiornik 

będzie brzmieć "be..." , aby przypomnieć o pomyślnym zainstalowaniu. 

3. Proszę używać baterii alkalicznych, aby uzyskać efekt. Jeśli używane są inne baterie, może udać 

się do czasu korzystania z akumulatora, aby stać się krótszy lub dźwięk alarmu stać się słaby. 

 



Instalacji 
1. Wybierz lokalizację drzwi lub okna, aby zainstalować alarm. Wyczyść powierzchnię montażową 

przezroczystą wodą i kawałkiem wycieraczki. Przykleić dwustronny klej na dole alarmu, a 

następnie trzymać alarm w miejscu, które zostały wyczyszczone. 

2. po zainstalowaniu alarmu, użyj dwustronnej taśmy klejącej, aby przykleić pole magnetyczne na 

drzwiach lub ramie na drzwiach w pobliżu alarmu. Należy zauważyć, że głowica strzałki w polu 

magnetycznym powinna wskazywać na alarm po prawej stronie. 

 

Uwaga: 

● Alarm powinien być używany tylko w pomieszczeniu.      

Don'tzainstalować go w miejscu, gdzie jest słońce lub deszcz.       

Nie instaluj go w miejscu, gdzie jest wysoce zanieczyszczone lub mokre. 

● Czujnik magnetyczny znajduje się po prawej stronie gospodarza, więc pole magnetyczne 

powinno być zainstalowane po prawej stronie hosta i upewnia się, że strzałka znajduje się na 

drugim miejscu. 

 

 

● Jeśli alarm jest zainstalowany na drzwiach, należy zainstalować magnes na ramie drzwi. Po 

zainstalowaniu alarmu na ramie drzwi, a następnie zainstalować pole magnetyczne na drzwiach. 

Upewnij się, że po otwarciu drzwi, pole magnetyczne powinny być oddzielone od alarmu, tak aby 

można było wykryć i wyzwalać alarm.  

● Podczas instalacji upewnij się, że odległość między alarmem a polem magnetycznym nie 

powinna przekraczać 10mm, jeśli drzwi są zamknięte. 

 

 

Sposób użycia — — 

RAMIĘ i ROZBROJONA 
1. Naciśnijprzycisk 【 】 na pilocie zdalnego sterowania, gdy alarm jest w stanie gotowości, host 

będzie brzmiał" BIBI BI" , aby przypomnieć, że alarm jest w trybie ARM, 15 sekund później będzie 

brzmieć" BI"Aby przypomnieć, że alarm jest w stanie ARM, a dioda LED będzie migać co 3 

sekundy. 

2. w trybie ARM, naciśnij【 】 klucz raz, alarm będzie brzmiał długo" BI ......",Aby przypomnieć, 

że ma rzucić tryb ramienia. W tym trybie alarm nie ma funkcji z wyjątkiem niskiego poziomu 

naładowania akumulatora. 

Alarm wyzwalający 

1. w trybie ARM, jeśli wykryte drzwi lub okna do otwarcia, Host natychmiast alarm 30 sekund, a 



następnie zatrzymać 15 sekund, jeśli okna lub drzwi są nadal otwarte ciągłe alarm 30 sekund. To's 

cykl trwa przed Zamknij drzwi/okna lub naciśnij【 】 przycisk, aby wyjść z trybu alarmu. 

2. Gdy alarm włączony, naciśnij przycisk【 】 raz bezpośrednio, alarm zatrzyma się i wyjdź z 

trybu alarmu. 

 

Funkcja awaryjna 

Kiedy jesteś w domu i spotkać złodzieja, lub innych nagłych wypadkach, naciśnij przycisk【 】 na 

pilocie zdalnego sterowania i host będzie alarm 30 sekund. Funkcja awaryjna jest skuteczna w 

każdym trybie.  

 

Funkcja dzwonka dzwonka 
1. Gdy alarm nie jest w trybie alarmu, naciśnij【 】 przycisk na pilocie, alarm będzie brzmieć" 

DingDong ..."i jest w trybie dzwonka. W tym trybie alarm wykrywa drzwi lub okna, aby otworzyć 

lub wibrować, Host emitują "DingDong" przypomnieć drzwi lub okna są otwierane lub wibrować. 

2. w trybie dzwonka naciśnij jeden raz przycisk【 】 lub naciśnij przycisk 【 】, Aby wyjść z tego 

trybu. 

 

Zwiększ zdalne sterowanie 
Jeśli chcesz zwiększyć zdalnego sterowania, można wykonać następujące operacje: 

1. zarejestrowany pierwszy pilot: wyjąć baterię gospodarza, a następnie ponownie zainstalować 

baterię po 2 minuty temu słychać dźwięk" BI", naciśnij i przytrzymaj przycisk Dowiedz się kod【 】 

( to było dzwonek) . w ciągu 2 sekund, około 10 sekund Host brzmi"bardzo"BI. .. " Aby 

przypomnieć, że jest w trybie uczenia się, teraz zwolnij przycisk Ucz się kodu i naciśnij【 】 lub

【 】 , host będzie brzmieć"bardzo"BI. .. BI. .. " Aby przypomnieć powodzenie operacji uczenia 

kodu.      

2. Zarejestruj drugi lub więcej pilotów: Upewnij się, że alarm nie jest w trybie alarmu (nie ma 

potrzeby wyjmowania akumulatora gospodarza), naciśnij pierwszy pilot, Dowiedz się kod klucza 

(Ignoruj drzwi bel'l DingDong) około 10 sekund Host brzmi" BI .. . "Aby przypomnieć, że jest w 

trybie uczenia się, teraz zwolnij przycisk Ucz się kodu i naciśnij nowy pilot"s【 】 lub【 】 , host 

będzie brzmiał dwa" BI...BI. .. " Aby przypomnieć powodzenie operacji uczenia kodu. Możesz użyć 

nowego pilota zdalnego sterowania.   

3. Usuń operację kodu: ostrożnie Użyj tej operacji. Zrób to z powyższą metodą w tryb uczenia się, 

a następnie naciśnij przycisk PANIC, będzie brzmią "bi", cały kod hosta zostanie wyczyszczony. Aby 

dowiedzieć się ponownie odwołać się do pierwszej operacji. 

4. Proszę zauważyć, że gospodarz może nauczyć się 8 pilotów. Gdy liczba jest większa niż 8, kod 

pierwszego pilota zdalnego sterowania zostanie wyczyszczony. 

 

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora — — 
1. wskaźnik LED na czujniku magnetycznym będzie migać co sekundę, gdy jest niski stan baterii, 

należy wymienić baterię w czasie. 

2. gdy dioda pilota zdalnego sterowania zmieni kolor na ciemny lub odległość kontrolna się skróci, 

wymień baterię. 

 

 


