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Κωδ: ΑΚΤΙΒ  

ACTIVATOR RX8 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ 

ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΝΕΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ 
- Το RX8 αυτόµατα ενεργοποιεί συσκευές (φωτιστικά, στερεοφωνικά κλπ) όταν οι πόρτες ή τα παράθυρα του σπιτιού σας – στον πάνω ή κάτω όροφο – 
ανοιχθούν, σπάσουν ή διαρρηχθούν. 
- Αυτό το µοναδικό προϊόν αποθαρρύνει τους εισβολείς από το να εισέλθουν στην ιδιοκτησία σας – νύχτα και µέρα. 
- Προστατεύει σπίτια έως και 5 υπνοδωµατίων. 
- Η κίνηση των ζώων δεν επηρεάζει τη συσκευή. 
Το Activator είναι µια µοναδική συσκευή µε αισθητήρα ανίχνευσης που θα αποθαρρύνει τους εισβολείς από το να εισέλθουν στην ιδιοκτησία σας. Το Activator 
λειτουργεί εντοπίζοντας υπο-ηχητικές δονήσεις (ήχους κάτω από τη δυνατότητα ακοής του ανθρώπινου αυτιού), οι οποίοι δηµιουργούνται µε την κίνηση του 
αέρα. Αν κάποια πόρτα ή παράθυρο ανοίξει, σπάσει ή διαρρηχθεί, το Activator θα το εντοπίσει αυτό και θα ενεργοποιήσει αυτόµατα τη συσκευή που είναι 
συνδεδεµένη σε αυτό. 
ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ: Απλά βάλτε στην πρίζα τη συσκευή και θα σαρώσει την περίµετρο όλης της ιδιοκτησίας σε 30 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό το χρονικό 
διάστηµα, αν ένα παράθυρο ή µια πόρτα ανοίξει ή γίνει απόπειρα διάρρηξής του, στον πάνω ή τον κάτω όροφο, η µονάδα θα ενεργοποιήσει κάθε συσκευή που 
συνδέεται µε αυτήν. Φανταστείτε το στερεοφωνικό ή το ραδιόφωνο να ενεργοποιείται την ηµέρα ή τα φώτα να ανάβουν τη νύχτα. Αυτό σίγουρα θα αποθαρρύνει 
τους διαρρήκτες! Θα µπορούσατε ακόµα και να συνδέσετε και άλλη συσκευή µε έναν αντάπτορα και να ενεργοποιείται και εκείνη ταυτόχρονα! 
∆ιαθέτοντας διακόπτη ευαισθησίας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ακτίνα δράσης της συσκευής ανάλογα µε το µέγεθος του σπιτιού ή του κτιρίου. 
Κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτή η έξυπνη συσκευή γίνεται ένα φως καλωσορίσµατος στο σπίτι, εξαλείφοντας τα προβλήµατα εντοπισµού του διακόπτη του 
φωτός σε ένα σκοτεινό σπίτι. Τοποθετηµένο στο χωλ µε ένα φωτιστικό συνδεδεµένο σε αυτή, θα ανάψει το φως αµέσως µόλις µπείτε στο σπίτι. 

Παρακαλούµε διαβάστε τα κάτωθι πριν τη χρήση του προϊόντος 
1. Το LED στο εµπρόσθιο µέρος της συσκευής αναβοσβήνει κάθε φορά που ένα παράθυρο ή µια πόρτα θα ανοίγει ή θα παραβιάζεται. Ο διακόπτης στο εµπρόσθιο 
µέρος του RX8 ρυθµίζει το επίπεδο ευαισθησίας. 

ΤΟ LED ∆ΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. 

Όταν αναρτήσετε τη συσκευή, ρυθµίστε το επίπεδο ευαισθησίας µέχρι το LED να αναβοσβήνει όταν ανοίγει µία πόρτα κλπ. 

2. Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή ΠΑΝΤΑ να θυµάστε ΝΑ ΑΝΑΒΕΤΕ οποιαδήποτε συσκευή συνδέετε µε το RX8, αλλιώς το RX8 δε θα µπορεί να θέτει τη 
συσκευή σε λειτουργία. 

3. Θα χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα για να οπλιστεί το RX8 ΑΦΟΥ το θέσετε σε λειτουργία. Αυτό σας επιτρέπει να φύγετε από το δωµάτιο ή το σπίτι, 
χωρίς να ενεργοποιηθεί το RX8 από εσάς τους ίδιους. 

4. Μη συνδέετε καµία συσκευή που έχει ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ στο RX8, αφού δε θα µπορέσει το RX8 να τη θέσει σε λειτουργία. Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε κάποια 
εναλλακτική συσκευή ήχου. 

5. Το RX8 θα αγνοήσει ένα απλό άγγιγµα σε εξωτερικό τοίχο, παράθυρο ή πόρτα. Αν οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο πιεστεί, χτυπηθεί ή ανοιχθεί, το RX8 θα µπει 
σε λειτουργία. 

6. Όταν ενεργοποιηθεί το RX8, θα σβήσει αυτόµατα µετά από 3 λεπτά και θα οπλιστεί ξανά µετά από 30 δευτερόλεπτα. 

7. Για να αποφύγετε λανθασµένους συναγερµούς ενώ βρίσκεστε στο σπίτι, παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε φως τη νύχτα όταν πηγαίνετε για ύπνο και ήχο κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας όταν βγαίνετε έξω. Θα µπορούσατε επίσης να χρησιµοποιείτε ήχο και φως µαζί αν δεν είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών ή 
ενός σαββατοκύριακου κλπ. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση 
Το RX8 χρησιµοποιεί ένα ειδικό κύκλωµα ανίχνευσης που εντοπίζει µη ακουόµενα ηχητικά κύµατα που συνδέονται µε το άνοιγµα κάποιου παράθυρου ή πόρτας. 
Καλύπτει περιοχή ενός µέσου σπιτιού µέχρι 5 υπνοδωµατίων ή ενός γραφείου ή εργαστηρίου παρόµοιων διαστάσεων. Παρόλα αυτά, εξαρτάται από τον όγκο του 
κτιρίου, καθώς και την τοποθεσία της συσκευής µέσα στο κτίριο. 
Το RX8 θα εντοπίσει το άνοιγµα ή το σπάσιµο οποιουδήποτε παραθύρου, όπως και το άνοιγµα κάθε πόρτας στην περίµετρο του σπιτιού. Θα εντοπίσει επίσης το 
άνοιγµα των εσωτερικών πορτών, όταν ανοιχθεί µια πόρτα εκεί όπου είναι εγκατεστηµένη η συσκευή. Παρόλα αυτά, η συσκευή µπορεί να µην εντοπίσει το 
άνοιγµα των πορτών σε µικρά δωµάτια που είναι µακριά από αυτή. 
Μόλις η συσκευή εντοπίσει το άνοιγµα ή τη διάρρηξη κάποια πόρτας ή παράθυρου, θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα η εµπρόσθια πρίζα. Μπορείτε να συνδέσετε 
διάφορες ηλεκτρικές συσκευές στην εµπρόσθια πρίζα, βοηθώντας τη συσκευή να λειτουργήσει ως εµπόδιο στους εισβολείς. Για παράδειγµα, µία λάµπα θα 
µπορούσε να ανάψει το βράδυ ή ένα ραδιόφωνο να λειτουργήσει το πρωί. 
Η χρησιµοποίηση µιας λάµπας θα µπορούσε επίσης να λειτουργήσει σαν συσκευή ασφαλείας, φωτίζοντας ένα δωµάτιο ή το χωλ όταν µπαίνετε στο σπίτι ή το 
δωµάτιο. 
Πως λειτουργεί 
Το RX8 είναι µια παθητική ακουστική συσκευή και δεν εκπέµπει ούτε διαβιβάζει ραδιοκύµατα ή οποιοδήποτε είδος ακτινοβολίας. Είναι ασφαλές να το 
χρησιµοποιείτε µε ζώα και σε αντίθεση µε άλλα συστήµατα, δεν ενεργοποιείται από ζώα. Το RX8 «ακούει» ήχους χαµηλής συχνότητας που συνδέονται µε το 
άνοιγµα ή τη διάρρηξη πορτών και παραθύρων. Στη φύση κάποια ζώα και θηλαστικά επικοινωνούν χρησιµοποιώντας αυτούς τους ήχους.  
Σηµαντικό 
Μη συνδέετε στη συσκευή κάποια ηλεκτρική συσκευή που µπορεί να γίνει επικίνδυνη χωρίς παρακολούθηση, όπως ηλεκτρικές θερµάστρες ή 
τηλεοράσεις. Τα µέγιστα Watt δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 1000 ή τα 4 Αµπέρ. Χρησιµοποιήστε σαν οδηγό: 1000 Watt ισοδυναµούν µε δέκα 
γλόµπους 100 Watt. Αν δεν είστε σίγουροι για το ηλεκτρικό φορτίο µιας συσκευής που θέλετε να συνδέσετε στο RX8, παρακαλούµε 
συµβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ RX-8 
230V-240V 50/60Hz 

1000W/4A 
ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

∆ήλωση 
Ο κατασκευαστής, οι πράκτορες και οι διανοµείς του δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρησιµοποίηση ή τη λανθασµένη χρησιµοποίηση αυτού του προϊόντος, 
συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικότητάς του να προλαµβάνει εισβολείς, βλάβες σε περιουσία ή σε άτοµα, µε οποιοδήποτε τρόπο και αν έχουν προκληθεί 
εκτός από τον κυβερνητικό νόµο στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εγκατάσταση και Χρήση 
1. Βάλτε στην πρίζα το RX8 και ανάψτε το. 
2. Μπορείτε να δείτε ένα LED στο εµπρόσθιο µέρος της συσκευής µαζί µε ένα µικρό διακόπτη ελέγχου ευαισθησίας. 
3. Ζητήστε τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόµου να ανοίξει µία εξωτερική πόρτα, ενώ ο πίνακας ελέγχου είναι στην ένδειξη µικρότερης ευαισθησίας. Γυρίζετε το 
διακόπτη λίγο κάθε φορά που ανοίγει µία πόρτα µέχρι να αναβοσβήσει το LED. Αυτή θα είναι η ιδανική ρύθµιση για το RX8 σ’ αυτή την τοποθεσία. Μπορείτε να 
ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για τις εσωτερικές πόρτες για να βρείτε την καλύτερη ρύθµιση για το κτίριο. 
4. Απενεργοποιήστε το RX8 όσο βρίσκεται στον τοίχο ή αφαιρέστε το. Συνδέστε µία κατάλληλη συσκευή (επιτραπέζια λάµπα κλπ) στη µονάδα και είτε 
ενεργοποιήστε τη ή βάλτε τη ξανά στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. 
5. Μετά από 20-30 δευτερόλεπτα η συσκευή θα είναι «οπλισµένη». Για να το δοκιµάσετε, ανοίξτε µία πόρτα. Η συσκευή θα παραµείνει ενεργοποιηµένη για µια 
περίοδο 3 λεπτών, µετά θα απενεργοποιηθεί και θα οπλιστεί ξανά αυτόµατα µετά από 20 δευτερόλεπτα. 
Σηµείωση: Η καθυστέρηση των 20-30 δευτερολέπτων υπάρχει για να σας επιτρέψει να βγείτε από το σπίτι χωρίς να ενεργοποιήσετε µόνοι σας τη συσκευή. 
Προτεινόµενες χρήσεις 
Ως εµπόδιο εισβολής: Η συσκευή θα λειτουργήσει µε τις εσωτερικές πόρτες είτε ανοιχτές είτε κλειστές. Παρόλα αυτά το άνοιγµα ή το κλείσιµο των εσωτερικών 
πορτών µπορεί να την ενεργοποιήσει. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σηµαντική η επιλογή των συσκευών που συνδέονται σε αυτή, ανάλογα µε το αν είναι ηµέρα ή 
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νύχτα. Μια τυπική εφαρµογή θα ήταν: Τη νύχτα, όταν η χρήση φωτός θα ήταν πιο αποτελεσµατική. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όταν η χρήση ήχου θα ήταν 
καταλληλότερη. Φεύγοντας για ένα σαββατοκύριακο ή για διακοπές, η χρήση και φωτός και ήχου θα ήταν αποτελεσµατική και τη νύχτα και την ηµέρα. (Μπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε πολύπριζο). Η καλύτερη τοποθεσία για να χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν ως εµπόδιο εισβολής, είναι στο κέντρο του σπιτιού. 
Χρήση ως φως ασφαλείας: Το RX8 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να φωτίσετε το χωλ, το κεφαλόσκαλο, το δωµάτιο κλπ, όταν ανοιχθεί κάποια πόρτα. Το RX8 
είναι ιδανικό για χρήση στο σπίτι όταν υπάρχουν ηλικιωµένοι ή µικρά παιδιά. Για παράδειγµα, µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε στο κεφαλόσκαλο, ανάβοντας ένα 
φως όταν ανοίγει µια πόρτα υπνοδωµατίου, όταν πηγαίνετε στο µπάνιο κλπ. 

 
ACTIVATOR RX7 / ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

- Η κίνηση των ζώων δεν ενεργοποιεί τη συσκευή 
- Φορητό, λειτουργεί µε µπαταρίες (δεν περιλαµβάνονται) 
- Η τέλεια εναλλακτική λύση στα πανάκριβα αντικλεπτικά συστήµατα οικίας 
Το φορητό σύστηµα συναγερµού αυτόµατα εκπέµπει ένα διαπεραστικό ήχο όταν κάποια πόρτα ή παράθυρο ανοιχθεί, σπάσει ή διαρρηχθεί. Η δυνατή σειρήνα θα 
αποθαρρύνει τους εισβολείς από το να εισέλθουν στο σπίτι, στο δωµάτιο ή στο γραφείο σας. 
Το φορητό σύστηµα συναγερµού λειτουργεί µε υπο-ηχητικές δονήσεις (ήχους κάτω από τη δυνατότητα ακοής του ανθρώπινου αυτιού), οι οποίοι δηµιουργούνται 
µε την κίνηση του αέρα. Σε αντίθεση µε τα παθητικά συστήµατα υπέρυθρων ακτίνων, το φορητό σύστηµα συναγερµού δε θα ενεργοποιηθεί από την κίνηση 
κάποιου ζώου στο δωµάτιο. 
ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ: Στη µία άκρη της συσκευής βρίσκεται ένας διακόπτης ON/OFF που ενεργοποιεί το συναγερµό. Όταν έχετε τοποθετήσει διακριτικά το 
συναγερµό και έχετε πατήσει το ΟΝ, έχετε ένα χρονικό περιθώριο 30 δευτερολέπτων να φύγετε από το χώρο καθώς ο συναγερµός θα σαρώνει την περίµετρο της 
περιοχής όπου έχει τοποθετηθεί. ∆ιαθέτοντας διακόπτη ευαισθησίας, µπορείτε να ρυθµίσετε την ακτίνα δράσης της συσκευής ανάλογα µε το µέγεθος του σπιτιού 
ή του κτιρίου. 

Παρακαλούµε διαβάστε τα κάτωθι πριν τη χρήση του προϊόντος 
1. Το LED στο εµπρόσθιο µέρος της συσκευής αναβοσβήνει κάθε φορά που ένα παράθυρο ή µια πόρτα θα ανοίγει ή θα παραβιάζεται. Ο διακόπτης στο πίσω µέρος 
του RX7 ρυθµίζει (µε τη βοήθεια κατσαβιδιού) το επίπεδο ευαισθησίας. 

ΤΟ LED ∆ΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. 

Όταν αναρτήσετε τη συσκευή, ρυθµίστε το επίπεδο ευαισθησίας µέχρι το LED να αναβοσβήνει όταν ανοίγει µία πόρτα κλπ. 

2. Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, αν ο ∆ιακόπτης Καθυστέρησης είναι στο ΟΝ, η σειρήνα δε θα ηχήσει αµέσως, αλλά µετά από 30 δευτερόλεπτα. Αυτό σας 
δίνει χρόνο να κλείσετε τη συσκευή πριν ηχήσει η σειρήνα. 

3. Θα χρειαστούν περίπου 30 δευτερόλεπτα για να οπλιστεί το RX7 ΑΦΟΥ το θέσετε σε λειτουργία. Αυτό σας επιτρέπει να φύγετε από το δωµάτιο ή το σπίτι, 
χωρίς να ενεργοποιηθεί το RX7 από εσάς τους ίδιους. 

4. Το RX7 θα αγνοήσει ένα απλό άγγιγµα σε εξωτερικό τοίχο, παράθυρο ή πόρτα. Αν οποιαδήποτε πόρτα ή παράθυρο πιεστεί, χτυπηθεί ή ανοιχθεί, το RX7 θα µπει 
σε λειτουργία. 

5. Όταν ενεργοποιηθεί το RX7, θα σβήσει αυτόµατα µετά από 3 λεπτά και θα οπλιστεί ξανά µετά από 30 δευτερόλεπτα. 

6. Για να αποφύγετε λανθασµένους συναγερµούς, παρακαλούµε ρυθµίστε το διακόπτη ευαισθησίας στο χαµηλότερο που χρειάζεται για να λειτουργήσει. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση 
Το φορητό σύστηµα συναγερµού χρησιµοποιεί ένα ειδικό κύκλωµα ανίχνευσης που εντοπίζει µη ακουόµενα ηχητικά κύµατα που συνδέονται µε το άνοιγµα κάποιου 
παράθυρου ή πόρτας. Καλύπτει περιοχή ενός µέσου σπιτιού µέχρι 5 υπνοδωµατίων ή ενός γραφείου ή εργαστηρίου παρόµοιων διαστάσεων. Παρόλα αυτά, 
εξαρτάται από τον όγκο του κτιρίου, καθώς και την τοποθεσία της συσκευής µέσα στο κτίριο. 
Το RX7 θα εντοπίσει το άνοιγµα ή το σπάσιµο οποιουδήποτε παραθύρου, όπως και το άνοιγµα κάθε πόρτας στην περίµετρο του σπιτιού. Θα εντοπίσει επίσης το 
άνοιγµα των εσωτερικών πορτών, όταν ανοιχθεί µια πόρτα εκεί όπου είναι εγκατεστηµένη η συσκευή. Παρόλα αυτά, η συσκευή µπορεί να µην εντοπίσει το 
άνοιγµα των πορτών σε µικρά δωµάτια που είναι µακριά από αυτή. 
Μόλις η συσκευή εντοπίσει το άνοιγµα ή τη διάρρηξη κάποια πόρτας ή παράθυρου, το φορητό σύστηµα συναγερµού θα ενεργοποιήσει αυτόµατα τον εσωτερικό 
του ηχητήρα. Παρόλα αυτά, µπορείτε να επιλέξετε µια καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων πριν ο ηχητήρας λειτουργήσει, έτσι ώστε να µπορέσει ο χρήστης να την 
κλείσει. Αυτό µπορεί να επιλεχθεί µέσω του µικρού διακόπτη στο πάνω αριστερό πλάι της συσκευής (στην πλευρά που είναι και το φωτάκι). 
Πως λειτουργεί 
Το RX7 είναι µια παθητική ακουστική συσκευή και δεν εκπέµπει ούτε διαβιβάζει ραδιοκύµατα ή οποιοδήποτε είδος ακτινοβολίας. Είναι ασφαλές να το 
χρησιµοποιείτε µε ζώα και σε αντίθεση µε άλλα συστήµατα, δεν ενεργοποιείται από ζώα. Το RX7 «ακούει» ήχους χαµηλής συχνότητας που συνδέονται µε το 
άνοιγµα ή τη διάρρηξη πορτών και παραθύρων. Στη φύση κάποια ζώα και θηλαστικά επικοινωνούν χρησιµοποιώντας αυτούς τους ήχους.  
∆ήλωση 
Ο κατασκευαστής, οι πράκτορες και οι διανοµείς του δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρησιµοποίηση ή τη λανθασµένη χρησιµοποίηση αυτού του προϊόντος, 
συµπεριλαµβανοµένης της αποτελεσµατικότητάς του να προλαµβάνει εισβολείς, βλάβες σε περιουσία ή σε άτοµα, µε οποιοδήποτε τρόπο και αν έχουν προκληθεί 
εκτός από τον κυβερνητικό νόµο στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 
Εγκατάσταση και Χρήση 
1. ∆είτε το ∆ιάγραµµα Α (στο ξένο έντυπο). Χρησιµοποιήστε µια αλκαλική µπαταρία 9 V. Αφαιρέστε τις 4 βίδες από το καπάκι των µπαταριών και τοποθετήστε τη 
µπαταρία. Επανατοποθετήστε τις βίδες. 
2. Υπάρχουν δύο πλάγιοι διακόπτες, POWER ON/OFF και ENTRY DELAY (διακόπτης καθυστέρησης). Ο διακόπτης καθυστέρησης σας δίνει τη δυνατότητα να 
επιλέξετε να ηχήσει η σειρήνα αµέσως ή να υπάρξει µια καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων. Η καθυστέρηση επιτρέπει στον χρήστη να κλείσει τη συσκευή πριν να 
ηχήσει η σειρήνα όταν εισέλθει στο σπίτι. 
3. Κάθε φορά που ανάβετε το φορητό σύστηµα συναγερµού για πρώτη φορά, υπάρχει µια µικρή καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να 
φύγει από το χώρο χωρίς να ενεργοποιήσει το συναγερµό. 
4. Μπορείτε να δείτε ένα LED στο εµπρόσθιο µέρος της συσκευής. Αυτό δίνει µία οπτική ένδειξη όταν ρυθµίζετε την ευαισθησία.  
5. Στο πίσω µέρος της συσκευής υπάρχει ένας διακόπτης ρύθµισης ευαισθησίας (βλ. διάγραµµα Β στο ξένο έντυπο). Όταν χρησιµοποιείται η συσκευή το LED θα 
αναβοσβήνει για λίγο κάθε φορά που ανοίγετε κάποια πόρτα. Χρησιµοποιώντας ένα µικρό κατσαβίδι, γυρίστε το διακόπτη ευαισθησίας τελείως αριστερά 
(µικρότερη ευαισθησία). Γυρίστε το διακόπτη ENTRY DELAY στο ΟΝ. Γυρίστε το διακόπτη POWER στο ΟΝ. Τώρα έχετε 60 δευτερόλεπτα να ρυθµίσετε την 
ευαισθησία πριν να ηχήσει ο συναγερµός. Ζητήστε τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόµου και πείτε του να ανοίξει κάποια εξωτερική πόρτα, ενώ ο διακόπτης 
ευαισθησίας είναι γυρισµένος στη µικρότερη ευαισθησία. Στρέψτε το διακόπτη λίγο κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα µέχρι να ανάψει το LED. Αυτή θα είναι η 
καλύτερη ρύθµιση για αυτή την τοποθεσία. Τώρα κλείστε τη συσκευή και είναι έτοιµη για χρήση. 
6. Για να δοκιµάσετε αν το φορητό σύστηµα συναγερµού έχει ρυθµιστεί σωστά, µε το διακόπτη ENTRY DELAY στο OFF, γυρίστε το διακόπτη POWER στο ΟΝ και 
µετά από 30 δευτερόλεπτα το λιγότερο, ανοίξτε κάποια πόρτα. Ο συναγερµός θα πρέπει να ηχήσει αµέσως. Αν δεν ηχήσει ο συναγερµός, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε 
να περάσουν τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο πριν να ανοίξετε την πόρτα. Αν το φορητό σύστηµα συναγερµού εξακολουθεί να µην ηχεί, γυρίστε το 
διακόπτη ευαισθησίας λίγο προς τα δεξιά και δοκιµάστε ξανά. 
7. Όταν χρησιµοποιείται η συσκευή και ηχεί ο συναγερµός, θα συνεχίσει να ηχεί για περίπου 3 λεπτά και µετά θα απενεργοποιείται και θα επανοπλίζεται αυτόµατα 
µετά από 30 δευτερόλεπτα. 
Προτεινόµενες χρήσεις 
Η συσκευή θα λειτουργήσει µε τις εσωτερικές πόρτες είτε ανοιχτές είτε κλειστές. Παρόλα αυτά το άνοιγµα ή το κλείσιµο των εσωτερικών πορτών µπορεί να την 
ενεργοποιήσει. Γι’ αυτό το λόγο αν η συσκευή είναι αναµµένη όσο είσαστε στο σπίτι (για παράδειγµα όταν έχετε πάει για ύπνο), θα πρέπει να διαλέξετε να µην 
ανοίγετε τις εσωτερικές πόρτες ή να τις αφήσετε ανοιχτές. Το φορητό σύστηµα συναγερµού µπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε µέσα στο σπίτι, αλλά 
καλύτερη θέση θα ήταν σε κάποιο δωµάτιο του ισογείου ή σε κάποιο χωλ. Χρησιµοποιώντας τα βέλκρο που σας δίνονται µε το συναγερµό, µπορεί να τοποθετηθεί 
στον τοίχο ή κάπου κρυφά, όπως πίσω από κάποιο πίνακα. 
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