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Fedél eltávolítás  

A fedelet egy kis csavarhúzóval távolíthatja el a WLS925LNB-nél, az eszköz végén található 
bemélyedésnél. Ezt megnyomva távolíthatja el a fedelet. 
 
Akkumulátor szerelése 
Különös gondossággal szerelje az akkumulátort. Kövesse az alábbi utasításokat: 
1. Figyeljen a helyes polaritásra  
2. Szerelésnél a pozitív oldalt helyezze be először  

Csak alkaline elemet használjon. Csak új elemre cserélje a lemerültet. Azonos időben az összes elemet 
egyszerre cserélje le. 

 
Az elhelyezett adó keresése 

A felszerelt adó meghatározása. Hajtsa végre a modul elhelyezés tesztet, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy az adó garantáltan a vezeték nélküli vevő érzékelési területébe esik (kövesse a vevő installációs 
utasításait).Döntse el hova fogja elhelyezni a mágnest, majd helyezze az adó reed kapcsoló oldalához, 
párhuzamosan a vevővel. Az aktív oldalt a fedélen lévő kis jelölés mutatja. 
 
Áramköri panel eltávolítása 

Mielőtt felszereli az egységet távolítsa el az áramkör panelt. Nyomja le azt a szélét, amelyik az elemtok 
mellet van. Finoman emelje ki a panelt a dobozból. 
 

Figyelem: Ne érintse a tekercset a panelen, mert az megrongálódhat, sérülhet. 
 
Az adó és a mágnes felszerelése 

Szerelje fel a hátlapot az adóhoz tartozó csavarokkal és tegye vissza az áramköri panelt. A 
csavarfejeknek az áramkörpanel alatt kell lenniük, hogy azt ne lehessen gyorsan levenni. Csak lapos csavarokat 
használjon. Ha szükséges használjon fali rögzítést. Óvatosan rakja vissza a fedelet az antenna megsértése nélkül. 

 
- Figyelem – 

Kérjük ellenőrizze a rendszer telepítési utasítás információi szerint kiadott korlátozásokat a szerelésre és 
működésre vonatkozólag illetve a gyártó által idevonatkozó korlátozott felelőséget.  

Ne szerelje a mágnest 5mm-nél messzebb az adótól. A felszerelést távtartóval végezze. Mielőtt felszereli 
a mágnest, győződjön meg arról, hogy az nem súrolja az adót (egy nyitás-csukás). Egy adóhoz csak egy mágnest 
használjon. 
A vas blokkolhatja az adó által adott jelet. Ne építse a WLS 925LNB-t vagy más vezeték nélküli egységet nagy 
fémtárgy mellé (vas ablak, ajtó). Keressen egy olyan felszerelési helyet az ajtó közvetlen környezetében, ami 
gondoskodik a jó működésről, majd alkalmazzon külső normál nyitásérzékelőt a belső helyett. Próbálja elkerülni
az adó felszerelést alagsorban vagy nagy fémtárgy mellett, ha az csökkenti az adás távolságot. 
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Külső érintkező használata 
Ezt a módot válassza, ha valamilyen másik eszközt, érintkezőt akar az adóra kötni. Ezen további 

eszközök szereléséhez azok gyártási utasítását kövesse.  
Csatlakoztassa a külső eszközt az adó sorkapcsára. A bemenet nem felügyelt, normál NC. 
A rádiós csatlakoztatáshoz a külső eszköznél figyelembe kell venni a csatlakozó vezeték hosszúságát, ami 
nem lépheti túl a két vezetéken a 100 Ohm-ot. 

 
Csak egy érintkezőt használjon egy adóhoz, és ha csatlakoztatja, ne szereljen mágnest az adó mellé. 

 
Szabotázskapcsoló 

Két szabotázs kapcsolója van a WLS 925LNB-nek melyeket a panelon talál. Mindkettő kapcsol a fedél 
eltávolításakor, ami előidézi a zóna szabotázst. A hiba állapotok miatt nézze meg a panel szerelési utasítását. 
 
WLS925LNB beléptetés 

Az adó ház hátán lesz két széria szám öt és hat digit. A felismertetés a vevő szerelési utasítása szerint 
történik. 


