Коротка інструкція
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HomeSiren
Бездротова кімнатна сирена

HomeSiren — бездротова сирена з потужністю до 105
дБ. До системи безпеки Ajax приєднується через
захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку — до
2000 метрів за відсутності перешкод. Оснащена
світлодіодом (і дозволяє приєднати зовнішній), працює
до 5 років від батарей та використовується всередині
приміщень.

ПРИЄДНАННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сирена підключається до хабу і налаштовується через
мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть
пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі
підключення.

1. Закріпіть панель SmartBracket шурупами або іншими не
менш надійними засобами кріплення.

Тип сповіщення

Не встановлюйте сирену:
1. За межами приміщення (на вулиці).
2. В місцях, де звуковий сигнал буде заглушений
(всередині меблів, за щільними шторами і т.д.)
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1 - Світловий індикатор.
2 - Зумер сирени під сіткою.
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3 - Кріпильна панель
SmartBracket
(перфорована частина
необхідна для
спрацьовування тампера
при спробі відриву
сирени від поверхні).
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4 - QR код.
5 - Кнопка тампера.
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7

5

Захист тампером
Діапазон частот
Максимальна потужність
радіосигналу
Модуляція

При виборі місця встановлення HomeSiren враховуйте
віддаленість пристрою від хабу та наявність об'єктів, які
перешкоджають проходженню звуку і радіосигналу.
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Робоча частота
п'єзовипромінювача

Ви можете змінити в налаштуваннях потужність зумера
(від 81-105 дБ на дистанції 1 м) та тривалість тривоги (від
3 до 180 секунд на кожне спрацьовування). Також можна
увімкнути індикацію при постановці та знятті системи з
охорони, миготіння світлодіоду сирени при активній
системі безпеки.
ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Гучність звукового
оповіщення

3. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які
спричиняють загасання радіосигналу або які
екранують його.

2. Надягніть сирену на панель SmartBracket і покрутіть за
годинниковою стрілкою – миготіння світлового
індикатора підтвердить, що тампер спрацював.

Живлення від батарей

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Строк роботи від
елемента живлення

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від
дати покупки і не поширюється на комплектну батарею.
Якщо пристрій не працює належним чином,
рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки
— в половині випадків технічні питання можуть бути
вирішені віддалено!

4. В приміщеннях з температурою та вологістю, що
виходять за межі допустимих.

Радіосигнал

Роз'єм для приєднання зовнішнього
світлодіоду
Діапазон робочих температур
Робоча вологість
Габарити
Вага

Звукове
81-105 дБ на дистанції 1 м
(налаштовується)
3,4±0,5 кГц
Наявний
868,0–868,6 МГц
До 20 мВт
GFSK
До 2000 м
(за відсутності перешкод)
2 х CR123A, 3 В
До 5 років
Є
(живлення 3 В, 10 мА)
Від 0°С до +50°
До 75%
75 х 75 х 27 мм
96 г

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень
сигналу в додатку Ajax Security System протягом не
менше хвилини. Тест покаже якість з’єднання сирени з
хабом і підтвердить правильність вибору місця
встановлення.
Статус індикатора

Рівень сигналу

Світиться, перериваючись
раз на 1,5 секунди

Відмінний
рівень сигналу

Мигає 5 разів на секунду

Добрий
рівень сигналу

Мигаєт 2 раза на секунду

Поганий
рівень сигналу

Короткочасно
засвічується раз на 1,5 секунди

Немає сигналу

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. HomeSiren.
2. Елемент живлення CR123A (попередньо встановлені)
— 2 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

6 - Роз'єм приєднання
виносного світлового
індикатора.
7 - Кнопка увімкнення /
вимкнення.

Для того щоб увімкнути сирену, затисніть кнопку
увімкнення / вимкнення на 3 секунди. Вимикається
сирена аналогічним чином. Якщо сирена не прив'язана
до хабу, вона автоматично вимикається через 6 секунд
після увімкнення.

www.ajax.bezpeka.systems

Краткая инструкция
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HomeSiren
Беспроводная комнатная сирена

HomeSiren — беспроводная сирена с мощностью до 105
дБ. К системе безопасности Ajax подключается по
защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до
2000 метров при отсутствии преград. Оснащена
светодиодом (и позволяет подключить внешний),
работает до 5 лет от батарей и используется внутри
помещений.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сирена подключается к хабу и настраивается через
мобильное приложение Ajax Security System.
Расположите устройство в зоне действия сети хаба и
следуйте процедуре подключения.

1. Закрепите панель SmartBracket шурупами или другими
не менее надежными средствами крепежа.

Тип оповещения

Не устанавливайте сирену:
1. За пределами помещения (на улице).
2. В местах, где звуковой сигнал будет заглушен (внутри
мебели, за плотными шторами и тд.).
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1 - Световой индикатор.
2 - Зуммер сирены под
сеткой.
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3 - Крепежная панель
SmartBracket
(перфорированная часть
необходима для
срабатывания тампера
при попытке отрыва
сирены от поверхности).
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4 - QR код.
5 - Кнопка тампера.
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7
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81−105 дБ на дистанции 1 м
(настраиваемая)
3,4±0,5 кГц
Есть

Защита тампером
Диапазон частот

868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц
в зависимости от региона продажи

Максимальная мощность
радиосигнала
Модуляция

При выборе места установки HomeSiren учитывайте
отдаленность устройства от хаба и наличие объектов,
препятствующих прохождению звука и радиосигнала.
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Громкость звукового
оповещения
Рабочая частота
пьезооповещателя

Вы можете изменить в настройках мощность зуммера
(от 81−105 дБ на дистанции 1 м) и длительность тревоги
(от 3 до 180 секунд на каждое срабатывание). Также
можно включить индикацию при постановке и снятии
системы с охраны, мигание светодиода сирены при
активной системе безопасности.
ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Звуковое

3. Вблизи металлических предметов и зеркал,
вызывающих затухание радиосигнала или
экранирующих его.

2. Наденьте сирену на панель SmartBracket и проверните
по часовой стрелке — мигание светового индикатора
подтвердит, что тампер сработал.

Питание от батарей

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок работы от
элемента питания

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении
двух лет с даты покупки и не распространяется на
комплектную батарею. Если устройство работает
ненадлежащим образом, рекомендуем вначале
обратиться в службу поддержки — в половине случаев
технические вопросы могут быть решены удаленно!

4. В помещениях с температурой и влажностью,
выходящими за пределы допустимых.

Радиосигнал

Разъем для подключения внешнего
светодиода
Диапазон рабочих температур
Рабочая влажность
Габариты
Вес

До 20 мВт
GFSK
До 2000 м
(при отсутствии преград)
2 х CR123A, 3 В
До 5 лет
Есть
(питание 3 В, 10 мА)
От 0°С до +50°
До 75%
75 х 75 х 27 мм
96 г

До монтажа устройства шурупами, протестируйте
уровень сигнала в приложении Ajax Security System на
протяжении не менее минуты. Тест покажет качество
соединения сирены с хабом и подтвердит правильность
выбора места установки.
Статус индикатора

Уровень сигнала

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Горит, прерываясь
раз в 1,5 секунды

Отличный
уровень сигнала

1. HomeSiren.

Мигает 5 раз в секунду

Хороший
уровень сигнала

3. Монтажный комплект.

Мигает 2 раза в секунду

Плохой
уровень сигнала

Кратковременно
загорается раз в 1,5 секунды

2. Элемент питания CR123A (предустановлены) – 2 шт.
4. Краткая инструкция.

Нет сигнала

6 - Разъем подключения
выносного светового
индикатора.
7 - Кнопка включения /
выключения.

Чтобы включить сирену, зажмите кнопку включения /
выключения на 3 секунды. Выключается сирена
аналогичным образом. Если сирена не привязана к хабу,
она автоматически отключается через 6 секунд после
включения.

www.ajax.bezpeka.systems

