UŽUOLAIDINIS JUDESIO JUTIKLIS
EWC1AM
ĮRENGINIO AKTYVAVIMAS

ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS PRIE SISTEMOS

1. Atsukti plastikinį korpusą (1 varžtą) ir nuimti korpuso dangtelį.

1. Naudojant EWD3 jutiklio ID numerį (žr. ĮRENGINIO AKTYVAVIMAS
punktą nr. 5), pridėti naują EWD3 įrenginį prie sistemos.

2. Įsitikinti, jog DIP1 ir DIP3 jungiklių pozicija yra ON, o kitų DIP
jungiklių (t.y. DiP2 ir DIP4) pozicijos yra OFF.
3. Atsargiai nuimti plokštę (naudojant atsuktuvą).
4. Įdėti ir prijungti bateriją (laidinius baterijos kontaktus).
5. Pasižiūrėti ir įsiminti (užsirašyti) EWD3 jutiklio ID numerį.
6. Pritvirtinti įrenginio plastikinį korpusą prie sienos ar kito
paviršiaus (žr. originalios instrukcijos rekomendacijas).

2. Sukonfigūruoti pirmą EWD3 zoną, nustatant ją kaip „Skaitmeninę
zoną“ (angl. „Digital zone“).
PASTABA: „Skaitmeninės zonos“ režimas skirtas sukelti aliarmą
(gamykliškai), jei laidinis skaitmeninis jutiklis, prijungtas prie Z ir COM
kontaktų, yra pažeidžiamas esant įjungtai apsaugai. Šis režimas
neveikia kartu su „Vandens lygio jutiklio“ režimu zonoje 2.
3. Pakeisti zonos pavadinimą (pasirinktinai).

PASTABA: į pakuotės sudėtį įtrauktos dvi montavimo bazės.

4. Nustatyti zonos tipą - „Momentinė“ (angl. „Instant“).

DĖMESIO!: Prieš montuojant įrenginį, būtina patikrinti belaidžio
ryšio kokybę!

5. Nustatyti „Aliarmų skaitliuko laikinam zonos atjungimui“ (angl.
„Alarm Count to Bypass“) reikšmę - 0.

7. Įstatyti plokštę atgal į jos vietą.

6. Gamykliškai, zonos savybės „Priverstinis“ ir „Nakties“ (angl.
„Force“ ir „Stay“) yra išjungtos. Rekomenduojame jų nekeisti.

8. Uždėti plastikinio korpuso dangtelį.
9. Prisukti korpuso dangtelį (naudojant 1 varžtą).

7. Nustatyti „Įėjimo prijungimo režimą“ (angl. „Input connection
mode“) į „NC“ padėtį.

10. Prijungti įrenginį prie sistemos, naudojant Eldes Utility
programinę įrangą.

8. Nustatyti „Tamperis įjungtas“ (angl. „Tamper Enabled”) į „ON“.
9. Pakeisti tamperio pavadinimą (pasirinktinai).
10. Įrašyti konfigūraciją (angl. „Write settings”).

Atkreipkite dėmesį, jog šio naujo Eldes
sprendimo pagrindą sudaro trečiosios šalies įranga.
Daugiau informacijos apie sprendimą rasite apsilankę
eldesalarms.com.

Originalioje gamintojo instrukcijoje numatyta iki 5
minučių „Pauzė tarp suveikimų“ (angl. „Inhibition time“).
Daugiau apie numatytą veikimą skaitykite originalioje
gamintojo instrukcijoje.

