HIS-300
Ασύρματη σειρήνα εσωτερικού χώρου
Η ασύρματη σειρήνα εσωτερικού χώρου HIS-300, διαθέτει ενσωματωμένο flash και
CPU χαμηλής κατανάλωσης και συνεργάζεται με την ασύρματη επέκταση HXP-48.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία

100~240VAC

Ενσωματωμένη μπαταρία

3.7VDC/800mAh

Κατανάλωση σε λειτουργία

μικρότερη από 300mA

Κατανάλωση σε ηρεμία

μικρότερη από 20mA

Συχνότητα Λειτουργίας

868ΜΗz

Εμβέλεια Λήψης

100m (σε ανοικτό χώρο)

Θερμοκρασία λειτουργίας

-20OC έως 50OC

Ακουστική Ισχύς

110 dB

Διάρκεια Συναγερμού Σειρήνας

5 λεπτά / 15 λεπτά / 30 λεπτά /
30 δευτερόλεπτα

Διαμόρφωση

ASK

Χρώμα

Λευκό

Λειτουργικά χαρακτηριστικά
• Ένταση ήχου: 4 επιλογές (συμπεριλαμβανόμενης της σίγασης ήχου).
• Ακουστική ισχύς συναγερμού 110 dB και εξαιρετικά δυνατό Flash.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.
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Λειτουργίες συστήματος
1. Power On/Off: Όταν η σειρήνα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο AC θα μεταβεί 		
αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας και το πλήκτρο PWR, σε αυτή τη χρονική 		
στιγμή, δεν θα λειτουργήσει. Μετά το τέλος της διαδικασίας εκκίνησης το flash 		
θα ανάψει μία φορά. Αυτόματα θα ξεκινήσει η φόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας.
Με τη διακοπή της τροφοδοσίας από το δίκτυο ΑC, η σειρήνα θα αρχίσει αυτόματα
να χρησιμοποιεί την μπαταρία της για τροφοδοσία. Αν πιέσετε το πλήκτρο PWR 		
συνεχόμενα για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, το flash θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα
και κατόπιν θα σβήσει, σαν ένδειξη ότι η σειρήνα είναι εκτός λειτουργίας. Αν η 		
σειρήνα δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο AC, τότε δεν μπορείτε να την 		
ενεργοποιήσετε πιέζοντας το πλήκτρο PWR.
2. Ρύθμιση έντασης ήχου: Πιέζοντας το πλήκτρο CLR μπορείτε να επιλέξετε μία από
τις 4 επιλογές έντασης ήχου της σειρήνας (χαμηλή, μεσαία, υψηλή ένταση και 		
σίγαση). Κάθε φορά που θα πιέζετε το πλήκτρο CLR, θα ακούγεται ένας σύντομος
ήχος στην επιλεγόμενη ένταση και θα ανάβει το flash σύντομα. Στην περίπτωση που
επιλέξετε σίγαση, θα ανάψει μόνο το flash.
3. Ρύθμιση διάρκειας συναγερμού: Μπορείτε να μεταβάλλετε τη διάρκεια του
συναγερμού της σειρήνας, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο PWR. Υπάρχουν 4 επιλογές:
5 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που θα πιέζετε το
πλήκτρο PWR θα ανάβει το flash, τόσες φορές όσες είναι η επιλογή διάρκειας 		
(1~4). Ο εργοστασιακός προγραμματισμός είναι 5 λεπτά.
4. Λειτουργία υπενθύμισης χαμηλής τάσης μπαταρίας: Αν η τάση της μπαταρίας
είναι κάτω από 3.2V, το flash της σειρήνας θα αναβοσβήνει γρήγορα για 30 		
δευτερόλεπτα και αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε μία ώρα, σαν ένδειξη χαμηλής
τάσης της μπαταρίας.
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Οδηγίες Προγραμματισμού
Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της ασύρματης σειρήνας, πρέπει πρώτα να την
καταχωρήσετε στο σύστημα και να την προγραμματίσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία
που περιγράφεται στις οδηγίες της επέκτασης HXP-48 και συγκεκριμένα στην
παράγραφο “Καταχώρηση Ασύρματων Περιφερειακών”.
Για να καταχωρήσετε τη σειρήνα HIS-300 στο δέκτη HXP-48, ακολουθείτε τα
παρακάτω βήματα
• Πιέζετε το πλήκτρο MOD συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα. Το flash της σειρήνας θα
αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
• Πιέζετε το μπουτόν J8 πάνω στη πλακέτα του δέκτη WXP-48. To flash της σειρήνας
θα αναβοσβήσει 3 φορές. Επίσης η σειρήνα θα ηχήσει με χαμηλή ένταση 3 φορές
επιβεβαιώνοντας την επιτυχή σύζευξη μεταξύ σειρήνας και δέκτη.
• Δοκιμάστε τη λειτουργία της σειρήνας ενεργοποιώντας τον συναγερμό.
Εγκατάσταση
Εισάγετε τη σειρήνα σε μία ελεύθερη πρίζα
Προσοχή!!!
• Μην εγκαταστήσετε την σειρήνα σε εξωτερικό χώρο.
• Μην εγκαταστήσετε την σειρήνα σε μη σταθερή επιφάνεια.
• Μην εγκαταστήσετε τη σειρήνα κοντά σε ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
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