
                                                        Návod na použitie 
 
Bezdrôtové PANIK tlačítko (Voliteľné príslušenstvo ku GSM alarmu DRAGON)  
Tlačítko môže byť použité na diaľkové vyvolanie núdzového volania (PANIK), alebo diaľkové zaarmovanie/odarmovanie DRAGONa.  
 
UPOZORNENIE 
Použitie tlačítka zamedzuje použite akýchkoľvek iných externých senzorov k DRAGONu. 
Výrobca negarantuje funkčnosť prijímača bez pripojenia DRAGONa k elektrickej sieti.  
 
I. Pripojenie 
Konektor prijímača diaľkového ovládania vložte do vstupu pre externý senzor (stredný konektor na DRAGONe).  Na telefónne číslo 
DRAGONa pošlite textovú správu v jednom z nasledovných formátov:  

Príkaz Význam 

Heslo_EXT=PANIK 
Stlačením tlačítka DRAGON odošle PANIK správu a PANIK volanie v akomkoľvek stave 
(okrem vypnutého stavu). 

Heslo_EXT=ARM 
Stlačením tlačítka DRAGON zaarmujete, prípadne ďalším stlačením počas armovania, 
armovanie prerušíte.  

Heslo_EXT=BUTTON Tlačítkom môžete DRAGON zaarmovať, prerušiť armovanie a odarmovať.  

Pozn.: Heslo bolo pri výrobe nastavené na „abcd“.  
 Znak „_“ má význam medzery. 
 Funkciu môžete deaktivovať príkazom Heslo_EXT=OFF. 
 
II. Použitie 
Vysielač a prijímač ste dostali spárované. V prípade dokúpenia alebo výmeny vysielača/prijímača spustite najskôr párovanie.  
Po zapnutí a nakonfigurovaní DRAGONa stačí stlačiť tlačítko na vysielači aspoň na 2 sekundy, LED na vysielači a prijímači blikne. 
DRAGON ak má, podľa nastavenia a aktuálneho stavu, zareaguje zvukovým signálom respektíve zmenou stavu. Prijímač  je schopný 
zachytiť iba 1 stlačenie za 3 sekundy.  
 
III. Párovanie 
Úzkym dlhým predmetom (napr. kancelárska spinka) stlačte tlačítko na prijímači, LED na prijímači začne blikať v pravidelnom rytme. 
Následne máte 30 sekúnd na postupné stlačenie (aspoň 2 sekundy) tlačidla na vysielačoch.  Učiaci režim môže byť ukončený v 
kratšom čase a to ihneď po naučení 8. vysielača, prípadne ihneď po začatí párovania ak už má naučených 8 vysielačov(v tomto prípade 
LED 3 krát rýchlo blikne). 
Keď prijímač zachytí správny signál z vysielača 3 krát rýchlo blikne. 
Ďalšie spustenie párovania pridáva nové vysielače k už zapamätaným.  
 
IV. Zmazanie naučených vysielačov 
Stlačením tlačítka na prijímač (napr. kancelárskou spinkou)i dlhším ako 6 sekúnd vymažete všetky naučené vysielače z pamäte (LED 3 
krát rýchlo blikne) a následne sa spustí párovanie.  
 
V. Výmena batérií 
Keď vysielač zistí, že batéria je vybitá začne pravidelne blikať (dvoj-blik) v 4-sekundovom rytme. V tomto prípade je potrebné vymeniť 
batériu za novú typu  CR 2032. 
 
Technické údaje prijímača 
Maximálny počet naučených kľúčeniek: 8 
Pracovná frekvencia: 868,35MHz 
Teplotné rozpätie: -10°C do +55°C 
Rozmery: 70 x 48 x 18 mm 
Hmotnosť: 26g 
Dĺžka prívodného káblika: 100mm 
 
Technické údaje vysielača 
Napájanie vysielača: 3V (batéria typu CR 2032 230mAh) 
Životnosť batérie: 24mesiacov (4 stlačenia denne) 
Pracovná frekvencia: 868,35MHz 
Vysielací výkon: max. 10mW 
Dosah v zastavanom priestore: 10m 
Teplotné rozpätie: -10°C do +55°C 
Rozmery: 83 x 47 x 17 mm 
Hmotnosť: 24g 
 
Voliteľné príslušenstvo 

− náhradný/prídavný vysielač 
 
Výrobca:  Zadako spol. s.r.o. 
                 Segnáre 17  
                 841 03 Bratislava 
                 Tel.: +421 (0)2 6453 1086 
             e-mail: zadako@zadako.com 
                  www.zadako.com 
                                                                                                               


