
 
 
 
 

                               

 

 

Instrukcja obsługi i montażu 

Model: OR-AB-MH-3005SZ 

 

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz 

zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą 

gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu 

czy eksploatacji urządzenia. 

Montując urządzenie należy pamiętać, że czujka ruchu aktywowana jest poprzez wykrycie ruchu lub 

ciepła. W celu uniknięcia fałszywych alarmów należy umiejscowić czujnik w miejscu nie narażonym 

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, 

piecyki, żarówki itp. Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez 

wiedzy użytkownika.  

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 

3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa. 

4. Nie dokonuj samodzielnych napraw. 

UWAGA 

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy 

zrywać!



 

 

CHARAKTERYSTYKA: 

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna kompatybilna z systemem alarmowym OR-AB-MH-3005.  

Urządzenie charakteryzuje: 

- panel solarny 

- możliwość ładowania baterii litowych 

- sygnalizacja słabych baterii 

- antysabotaż 

 

Budowa urządzenia 

 

rys 1 Syrena 

1. Wskaźnik słabego 

poziomu baterii 

2. Dioda LED 

3. Antysabotaż 

4. Przełącznik baterii 

5. Panel solarny 

6. Kieszeń na baterie 

7. Przycisk logowania 

„learning code” 

8. Syrena 

 

 

Montaż baterii 

W celu zasilania syreny OR-AB-MH-3005SZ można zastosować zarówno baterie alkaliczne (nie dołączone 

do zestawu), jak i litowe baterie akumulatorowe. Aby przełączać pomiędzy zasilaniem baterią alkaliczną a 

litową należy wybrać odpowiednią pozycję przełącznikiem (4).  

Uwaga: górna pozycja przełącznika oznacza wybór baterii litowej; dolna pozycja przełącznika oznacza wybór 

baterii alkalicznej. 

Za pomocą śrubokręta (brak w zestawie) zdejmij osłonę zabezpieczenia baterii i włóż cztery baterie typu AA 

(nie dołączono do zestawu) zgodnie z oznaczeniami biegunów w przegrodzie (6). Po włożeniu ostatniej 

baterii sygnalizator wyemituje dźwięk i zamiga dioda LED w celu potwierdzenia prawidłowego montażu 

baterii - gdy przełącznik baterii jest ustawiony w pozycji dolnej. Urządzenie nie wyemituje sygnałów, jeśli 

przełącznik jest ustawiony w pozycji górnej. 

Zapalenie się diody niskiego stanu naładowania baterii i wyemitowanie dźwięku sygnalizuje konieczność 

wymiany baterii. 

Uwaga:  

1: Możesz przestawić przełącznik w pozycję górną w celu włączenia ładowania baterii litowych panelem 

solarnym (5).  

2: W razie załączenia alarmu przyciskiem antysabotażowym (3), syrena uruchomi się na 3 minuty i nie 

będzie można jej wyłączyć w inny sposób, jak poprzez wyciągnięcie baterii oraz ustawienie przełącznika w 

pozycję dolną. 

 

 

 



 

 

Synchronizacja z systemem alarmowym 

Po zamontowaniu baterii lub w trybie rozbrojonym wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk 

LEARNING CODE (pamięci kodu) na syrenie (7) i pilocie, a następnie zwolnij je; po wyemitowaniu 

dwóch sygnałów dźwiękowych sygnalizator zostanie pomyślnie zsynchronizowany z pilotem. 

 

Uwaga: W celu wyczyszczenia pamięci kodu po prostu wciśnij i przytrzymaj przycisk pamięci kodu, a 

następnie usuń i ponownie zamontuj baterie. Sygnalizator wyemituje wówczas trzy dźwięki, które będą 

wskazywać na pomyślne usunięcie kodu z pamięci. Wszystkie operacje muszą następować bezpośrednio po 

sobie i nie wolno dopuścić do ponad 5-sekundowych odstępów pomiędzy nimi. 

 

Montaż sygnalizatora 

Wybierz pożądaną lokalizację (upewnij się, że panel solarny jest ustawiony na wprost), usuń tylną 

pokrywę i przymocuj ją do ściany przy pomocy dołączonych wkrętów. Obudowę sygnalizatora 

można zamontować na tylnej pokrywie i zabezpieczyć przy pomocy śruby w podstawie 

urządzenia. Zaleca się montaż sygnalizatora w miejscu uniemożliwiającym jego przypadkowe 

uruchomienie.  

 

Obsługa urządzenia 

Uzbrojenie alarmu:  

Wciśnij przycisk „ARM” na zalogowanym pilocie w celu uzbrojenia syreny. Urządzenie wyemituje dźwięk w 

chwili uzbrojenia. Po 30 sekundach od otrzymania sygnału wzbudzającego uruchomi się syrena.  

 

Rozbrojenie alarmu: W chwili wejścia do strefy chronionej będziesz miał 5 sekund na wciśnięcie przycisku 

„CLR” na zalogowanym pilocie w celu rozbrojenia alarmu. Urządzenie wyemituje dźwięk w chwili rozbrojenia.  

 

DANE TECHNICZNE*: 

 zasilanie: 4 baterie litowe (w zestawie) lub 4 baterie typu AA (brak w zestawie) 

  zasięg w terenie otwartym: 80 m 

 stopień ochrony:  

 częstotliwość pracy: 868 MHz 

 stopień ochrony: IP65 

 wymiary: 110x170x29 mm 

 waga netto: 0,264 kg 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE 
zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego 
sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, 
chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest 
zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.  
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ul. Katowicka 134 

43-190 Mikołów 

te. 32 43 43 110 



 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Nr 31/2013 

 

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  

ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów 

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że: 

 

Bezprzewodowa syrena z panelem solarnym 

model: OR-AB-MH-3005SZ 

pracujący w zakresie częstotliwości: 868 MHz 

parametry techniczne centralka: 4 x 1,5V AA 

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektyw: 

Urządzeń Radiowych i Terminali Telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/EC, 

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane: 

 EN 62311:2008 

 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 

 ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 

 ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 

Niniejsza deklaracja zgodności wystawiona w oparciu o pozytywne wyniki badań przeprowadzonych 

przez jednostkę kompetentną: Bay Area Compliance Laboratories Corp. 6/F, the 3rd Phase of WanLi 

Industrial Building ShiHua Road, FuTian Free Trade Zone, test raport nr: RSZ131112007, RSZ131112007-

02, RSZ131112007-22 z dnia 04.12.2013, RSZ131112007-03 z dnia 5.12.2013 

jest podstawą do oznakowania produktu znakiem: 

 

Dwie ostatnie cyfry roku w którym naniesiono oznakowanie CE: 13 

Numer notyfikacji: 1313 

 

Mikołów, dnia 13.12.2013 r. 

 

Imię i Nazwisko oraz Stanowisko Osoby 

Upoważnionej:  

Osoby Upoważnionej:  

 

Aleksandra Owczarek 

Prezes 

Podpis osoby upoważnionej: 
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