ПРИХОВАНИЙ ЗАМОК
СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ТА ДОСТУПУ
GEOSLOCKRADIO
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Система призначена для контролю не санкціонованого
доступу в житлові та нежитлові приміщення. Керується система
дистанційно за допомогою радіо брелоків. Особливістю системи є
відсутність будь-яких зовнішніх елементів для відкривання дверей
ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ
Всі блоки управління системою поставляються повністю
підключеними та готовими до роботи. Для встановлення системи
на Вашому об’єкті необхідно:
1. Встановлення (монтаж) замка.
Встановлення замка у двері та/або у дверну коробку здійснюється
згідно інструкції заводу-виробника замків (дана комплектація
передбачає встановлення замка в раму двері (дверну коробку), що
є менш вразливим для злодіїв). Монтаж повинен здійснюватись
спеціалістами відповідної кваліфікації.
2. Прокладка кабелю від замка до блоку керування.
Прокладка кабелю повинна бути здійснена максимально
приховано (в плінтусі, коробі, за елементами меблів.
3. З’єднання замка із кабелем блоку управління.
З’єднання проводів замка та кабелю блоку управління
здійснюється шляхом приєднання проводів відповідних кольорів
(чорний до чорного, червоний до червоного). Синій та жовтий
проводи блоку управління з’єднуються з білими проводами замка
(геркон) у будь-якому порядку (синій до білого, жовтий до
білого).
Увага!!!
Елементи блока живлення знаходяться піднапругою 220
вольт!!! Усі роботи всередині блока живлення повинні
виконуватись при відімкнутому живленні 220 вольт, блок при
цьому повинен живитися від акумуляторної батареї. Для того
щоб ввімкнути живлення від батарей, вставте вилку у розетку
220 вольт та витягніть її через декілька секунд.
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РАДІОМОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАМКОМ
Система комплектується модулем дистанційного відкриття
за допомогою радіосигналу (захищеного).

В комплект поставки входить 2запрограмованихбрелкакерування,
при необхідності можна додати додаткові брелоки до пам’яті
пристрою (до 10 шт.).
ДОДАВАННЯ БРЕЛКІВ
Перед додаванням брелоків відімкніть живлення 220 вольт від
блоку безперебійного живлення, залишивши лише живлення
від акумулятора!!!
Для додавання брелока до пам’яті пристрою короткочасно
натисніть кнопку «УСТАНОВКА» на платі пристрою. Після цього
необхідно по черзі натиснути кнопки на брелоку у такій
послідовності: 1- кнопка «ЗАКРИТИ» , 2 - кнопка «ВІДКРИТИ»
(Натискання кожної кнопки буде супроводжуватись одним
сигналом світло діода на платі). Для завершення програмування
ще раз натисніть кнопку «УСТАНОВКА», світло діод при цьому
подасть два сигнали.
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для роботи замка рекомендується використовувати резервування
живлення.
В
якості
резервного
джерела
в
системі
використовується блок безперебійного живлення 12В – ББП-1215.
В залежності від умов експлуатації, рекомендуємо заміну
акумуляторної батареї раз на 3-5 років.
УВАГА !!!
Блок безперебійного живлення знаходиться під напругою!!!
Тримайте блок завжди замкненим на ключ, який поставляється у
комплекті. Усі маніпуляції всередині блока повинні здійснюватись
при відключеному живленні 220 вольт.
ГАРАНТІЯ
Компанія виробник несе гарантійні зобов’язання по даному
виробу протягом 24 місяців. Гарантійне обслуговування
здійснюється тільки при наданні даного паспорту з заповненими
графами (дата продажу, реквізити продавця). Гарантія не дійсна
за умови наявності слідів механічних пошкоджень; слідів
електричного ушкодження; слідів ремонту; слідів порушення
правил експлуатації чи використання пристрою не за прямим
призначенням.
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