
CZUJNIK RUCHU + 2 PILOTY 
MODEL: AG69

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Urządzenie reagujące na ruch - detektor ruchu. Dzięki niemu zawsze będziesz 
wiedział(a) czy ktoś nie przekroczył progu Twojego mieszkania czy też sklepu. Zestaw 
alarmowy doskonale nadaję się do zabezpieczania Twojego mieszkania, magazynu, 
sklepu oraz powierzchni dookoła budynków.

Zestaw posiada 2 piloty (jeden zapasowy lub dla drugiej osoby). Dzięki tym pilotom 
uzbrajamy/uruchamiamy alarm bądź go wyłączamy. Po włączeniu alarmu i uzbrojeniu, 
czujka reaguję na każdy ruch w jej obrębie (110 stopni). Następnie gdy wykryje ruch 
zaczyna piszczeć bardzo głośnym, donośnym modulowanym dźwiękiem - 105 db ! 
Wtenczas alarm można wyłączyć w ułamku sekundy posługując się pilotem. Nie 
wyłączy go osoba która nie posiada pilota czyli niepożądany "gość" na naszym terenie.

O pracy urządzenia informują dwie diody zamontowane w czujce, jednocześnie 
ostrzegając potencjalnego włamywacza o tym, że obiekt jest chroniony alarmem, co z 
pewnością dodatkowo zniechęci niepożądanego "gościa" do wtargnięcia na nasz 
teren. 
 

2. Instalacja i obsługa
1. INSTALACJA – przymocować uchwyt czujki dwoma wkrętami do ściany lub innego 
odpowiedniego miejsca montażowego. Miejsce to powinno być jak najwyżej by 
uniemożliwić łatwe zerwanie i unieszkodliwienie czujki. Zamontować baterię w czujce, 
powiesić ją na uchwycie i dopasować kąt i nachylenie sensora według potrzeb.

2. Czujkę włącza się i wyłącza za pomocą przycisku na pilocie.
3.  Czujnik po włączeniu uzbraja się w około 15s, co pozwala spokojnie opuścić 
pomieszczenie.
4.  Po wykryciu ruch alarm włącza się z opóźnieniem około 5s, co daje nam szanse na 
wyłączenie urządzenia i nie narażanie się na ogłuszenie.

3. Specyfikacja
Zasilanie czujki: 4x bateria AA 1,5V
Zasilanie pilotów: 3xAg13 1,5V
Kąt widzenia: 110 stopni
Zasięg: do 8 metrów
Głośność: 105dB

4. Uwagi i środki ostrożności
• Do zasilania czujnika i pilotów używać zawsze baterii zgodnych z podaną 

specyfikacją.
• Montaż czujnika na wysokości 2-4m pozwala w pełni wykorzystać jego 

parametry techniczne.
• Należy unikać montowania czujnika w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło 

i promieniowanie elektromagnetyczne.
• Nie należy montować czujnika tak aby był on w zasięgu źródła jasnego światła, 

gdyż to może spowodować jego niepoprawne działanie.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również

spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Niniejszym Shenzhen Bothwinner Plastics Electronics Co., Ltd oświadcza, że urządzenie AG69 jest zgodne 
z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

IMPORTER: APTEL P.U.H, http://www.hurtownia.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

