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ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιµοποιηθεί µε τρόπο ή σκοπό διαφορετικό από αυτόν που 

αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. 

• Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας του προϊόντος καµία ευθύνη δεν φέρουν για άµεσες ή έµµεσα 

επαγόµενες ζηµιές που προέρχονται από λανθασµένη χρήση ή χρήση ανακόλουθη µε όσα αναφέρονται στις 

οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Σε κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις η εγγύηση της συσκευής παύει 

να ισχύει. 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε µετατροπή σε οποιοδήποτε εξάρτηµα ή τµήµα της συσκευής. Οποιαδήποτε 

µετατροπή µπορεί να προκαλέσει σηµαντικούς κινδύνους ενώ αναιρεί και την ισχύ του σήµατος CE που 

φέρουν οι συσκευές. 

• Οποιαδήποτε επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς. 

• Αυτό το σετ συσκευών ∆ΕΝ είναι παιχνίδι και πρέπει να κρατιέται µακριά από παιδιά. Περιέχει µικρά 

εξαρτήµατα και µπαταρίες που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού αν τα καταπιεί ή τα βάλλει 

στο στόµα του. 

• Ο  ανιχνευτής και ο  δέκτης του συστήµατος ειδοποίησης  (η συσκευή που φέρει το µεγάφωνο) 

προορίζονται για χρήση ΜΟΝΟ σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους δεν υπάρχει υγρασία. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση σκόνης, 

υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέρια, ή χηµικά διαλυτικά κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. 

• Μην αφήνετε τα υλικά της συσκευασίας σε σηµείο που µπορεί να έχουν πρόσβαση παιδιά, τα υλικά 

συσκευασίας µπορεί  να αποδειχθούν επικίνδυνα για αυτά. 

• Πάντα να χειρίζεστε τις συσκευές µε προσοχή, µπορεί να καταστραφούν από κρούση ή τυχαία πτώση 

τους, ακόµα και από χαµηλό ύψος. 

 

 

Βασικές λειτουργίες 

Κουδούνι ειδοποίησης υποδοχής 

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση 

Επιλογή µεταξύ 8 ηχητικών τόνων ειδοποίησης 

∆υνατότητα ρύθµισης ηχητικής έντασης ειδοποίησης 

Ιδανικό για ειδοποίηση εισόδου πελατών σε καταστήµατα. 

∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΟΥ  ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ- 

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  SF20R 
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Περιγραφή αισθητήρα εισόδου 

 

 

1. Ενδεικτικό λειτουργίας 

2. Κουρτίνα PIR 

 

3. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης 

4. Ρυθµιζόµενη βάση 

5. Θύρα Micro USB για τροφοδοσίας της συσκευής 

6. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 

 

 

∆έκτης κουδούνι  

 

 

 

 

 

 

 

Αισθητήρας µε γωνία κάλυψης 100 

µοίρες στο οριζόντιο επίπεδο και 15 

στο κατακόρυφο και απόσταση 

ανίχνευσης έως 8m 
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1. Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης

2. Μεγάφωνο ειδοποίησης 

3. Βάση  

4. Μεγάφωνο συναγερµού 

5. Εσοχές στερέωσης στον τοίχο

6. Υποδοχή µπαταριών 

7. 【 】 ∆ιακόπτης επιλογής

8. 【 】∆ιακόπτης ρύθµισης

9. 【 /M】 ∆ιακόπτης ενεργοποίησης

10. Θύρα  Micro USB για την τροφοδοσία

 

Μπαταρίες  και τροφοδοσίας της

Για την τροφοδοσία του ανιχνευτή εισόδου

µπαταρίες.  

Αν σκοπεύετε να χρησιµοποιείτε τις

καλό είναι να µην έχετε εγκαταστήσει

συνδέετε εξωτερική µονάδα τροφοδοσίας

συσκευής.   

Η µονάδα ανίχνευσης λειτουργεί µε

µπαταρίες δώστε ιδιαίτερη προσοχή

υποδοχή τους). Μόλις τοποθετήσετε

Ο δέκτης λειτουργεί µε 3 αλκαλικές

δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή

Μόλις τοποθετήσετε σωστά τις µπαταρίες

θα ακουστεί και ένας ηχητικός τόνος

 

Εγκατάσταση των µονάδων 

Ο αισθητήρας ανίχνευσης εισόδου

τοποθετηθεί στο πάνω µέρος της

αισθητήρα να κοιτά προς τα κάτω

Ο αισθητήρας δεν πρέπει να εκτίθεται

φώς ή σε έντονες αντανακλάσεις.

Η αποτελεσµατικότητα του αισθητήρα

θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι

Προσοχή οι συσκευές προορίζονται

εσωτερικούς χώρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ειδοποίησης 

στον τοίχο 

επιλογής τόνου ειδοποίησης 

ρύθµισης ηχητικής και φωτεινής ένδειξης 

ενεργοποίησης επιλογής τρόπου λειτουργίας  

την τροφοδοσία της συσκευής 

τροφοδοσίας της συσκευής  

ανιχνευτή εισόδου και του δέκτη προτείνεται να χρησιµοποιείτε

χρησιµοποιείτε τις συσκευές µε εξωτερικές µονάδες τροφοδοσίας

εγκαταστήσει µπαταρίες στην αντίστοιχη συσκευή. 

τροφοδοσίας οι µπαταρίες αποσυνδέονται αυτόµατα

µε 3 αλκαλικές µπαταρίες τύπου 1.5V (LR03-

προσοχή στην σωστή πολικότητα (υπάρχουν τα κατάλληλα

τοποθετήσετε σωστά τις µπαταρίες το ενδεικτικό led θα αναβοσβήσει

αλκαλικές µπαταρίες τύπου 1.5V (LR5-AA). Όταν εγκαθιστάτε

στην σωστή πολικότητα (υπάρχουν τα κατάλληλα σύµβολα

τις µπαταρίες το ενδεικτικό led θα αναβοσβήσει  

ηχητικός τόνος ειδοποίησης. 

εισόδου προτείνεται να 

µέρος της πόρτας µε τον 

κάτω.  

εκτίθεται άµεσα σε ηλιακό 

. 

αισθητήρα µειώνεται όταν η 

περιβάλλοντος είναι υψηλή. 

προορίζονται µόνο για χρήση σε 

χρησιµοποιείτε µόνο αλκαλικές 

τροφοδοσίας 5V/1A των θυρών USB 

συσκευή. Σε κάθε περίπτωση όταν 

αυτόµατα από το κύκλωµα της 

-AAA). Όταν εγκαθιστάτε τις 

τα κατάλληλα σύµβολα στην 

θα αναβοσβήσει 

Όταν εγκαθιστάτε τις µπαταρίες 

κατάλληλα σύµβολα στην υποδοχή τους). 

 θα αναβοσβήσει για λίγο και 
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Χρήση των συσκευών 【 /M】 
Για να ενεργοποιήσετε

Για να απενεργοποιήσετε

κουµπί. 

Ενώ η συσκευή

9κυκλικά τρόπο

ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ-

 
Πιέζοντας διαδοχικά

[  ]  Όταν η συσκευή

ελέγχετε την ηχητική

Όταν η συσκευή

την φωτεινή ένταση

 

∆ιαδικασία εκµάθησης του ανιχνευτή

 

Σε κάθε σετ ο αισθητήρας είναι 

δηλώσετε εκ νέου τον ανιχνευτή ακολουθήστε

Πιέστε για 2 δευτερόλεπτα το κουµπί

Πιέστε παρατεταµένα για 3 δευτερόλεπτα

δέκτης σε διαδικασία δήλωσης ανιχνευτή

Ενεργοποιήστε τον ανιχνευτή και διεγείρετε

ειδοποίηση δηλώνουν την επιτυχή

 

Για να διαγράψετε τον ανιχνευτή

Πιέστε για 2 δευτερόλεπτα το κουµπί

Πιέστε παρατεταµένα για 10 δευτερόλεπτα

διαγραφεί ο ανιχνευτής. 

 

Σχετικά µε την διάρκεια ζωής των

Σε περίπτωση που οι µπαταρίες του

LED του ανιχνευτή θα αναβοσβήνει

Αντίστοιχα να οι µπαταρίες του δέκτη

 

 

Προσοχή σε καµία περίπτωση µην

Προσοχή σε καµία περίπτωση µην

Προσοχή µετά το τέλος της ζωής

µπαταριών. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

∆ιάρκεια ζωής µπαταριών δέκτη  5 

∆ιάρκεια ζωής µπαταριών αισθητήρα

Συχνότητα λειτουργίας: 433.92 MHz

Θερµοκρασία περιβάλλοντος : 10 ~ 50 

 

ενεργοποιήσετε τη συσκευή ειδοποίησης πιέστε σύντοµα

απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε παρατεταµένα

συσκευή είναι ενεργοποιηµένη πιέζοντας διαδοχικά

τρόπο λειτουργίας σύµφωνα µε την παρακάτω

-ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ-ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Πιέζοντας διαδοχικά επιλέγετε την µελωδία του ήχου ειδοποίησης

συσκευή είναι σε λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης

την ηχητική ένταση.  

συσκευή είναι σε λειτουργία οπτικής ειδοποίησης πιέζοντας

φωτεινή ένταση. 

ανιχνευτή στο δέκτη 

είναι ταιριασµένος µε την βάση του. Σε κάθε περίπτωση

ανιχνευτή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 

κουµπί 【 /M】για να απενεργοποιήσετε την µονάδα

δευτερόλεπτα το κουµπί ρύθµισης της ηχητικής έντασης

δήλωσης ανιχνευτή. 

και διεγείρετε τον, ένα αναβόσβηµα του ενδεικτικού

επιτυχή δήλωση του αισθητήρα. 

ανιχνευτή από τον δέκτη 

κουµπί 【 /M】για να απενεργοποιήσετε την µονάδα

δευτερόλεπτα το κουµπί ρύθµισης της ηχητικής έντασης

ζωής των µπαταριών 

µπαταρίες του ανιχνευτή εισόδου φτάνουν στο τέλος της

αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα.  

του δέκτη εξαντλούνται ο ήχος ειδοποίησης θα µειωθεί

περίπτωση µην χρησιµοποιείτε παλιές και νέες µπαταρίες.

περίπτωση µην δοκιµάσετε να φορτίσετε τις αλκαλικές µπαταρίες

ζωής του πρέπει να απορρίψετε τις µπαταρίες

δέκτη  5 έως 7 µήνες (µε 30 χτυπήµατα την ηµέρα).

αισθητήρα εισόδου  5 έως 7 µήνες  (µε ανίχνευση

MHz 

 : 10 ~ 50 ° C 

πιέστε σύντοµα το κουµπί. 

παρατεταµένα για 2 δευτερόλεπτα το 

διαδοχικά το κουµπί επιλέγετε 

την παρακάτω σειρά, ΗΧΟΣ 

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ. 

ειδοποίησης 

ειδοποίησης πιέζοντας διαδοχικά 

ειδοποίησης πιέζοντας διαδοχικά ελέγχετε 

κάθε περίπτωση αν χρειαστεί να 

την µονάδα ειδοποίησης. 

ηχητικής έντασης [  ] για να µπει ο 

ενδεικτικού led και µια ηχητική 

την µονάδα ειδοποίησης. 

ηχητικής έντασης [  ] για να 

τέλος της ζωής τους το ενδεικτικό 

µειωθεί σηµαντικά. 

µπαταρίες. 

αλκαλικές µπαταρίες. 

µπαταρίες σε σηµείο ανακύκλωσης 

ηµέρα). 

ανίχνευση 30 ατόµων την ηµέρα). 
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Υγρασία περιβάλλοντος: < 80% 

 

 

 

 

∆ήλωση συµµόρφωσης CE 

 

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι το σετ διαιρούµενου σετ ειδοποίησης εισόδου SF20R 

συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED directive 

(2014/53/EU Radio Equipment Directive) και φέρει τη σήµανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης 

είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 

 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://www.tele.gr/gr/content/terms 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 216.400.3900 ή µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο service@tele.gr 

 

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται 

σύµφωνα µε τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 
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