Postup instalace P1 SECURITY (verze HW01G) k alarmu iGET SECURITY M2B
Prosím postupujte následovně:
1. Otevřete kryt PIR detektoru, zapojte baterii, a tlačítko dejte do polohy „Off“
2. Nyní na alarmu zadejte heslo pro vstup do nastavení (defaultně 8888) a
potvrďte #
3. V nastavení zadejte 23 a číslo detektoru (01~99), doporučujeme např. 2304 a
potvrďte#
Pozn. Pro pozdější instalaci dalších detektorů zadejte 2305,2306,… atd.
4. Nyní alarm M2B spustí vyhledávání, zapněte tlačítko na detektoru do polohy
„On“.
5. Stiskněte kulaté tlačítko na detektoru a držte jej 3 vteřiny.
6. Poté alarm pípnutím oznámí, že detekce proběhla v pořádku a na displeji
zobrazí „0000“ pro další nastavení.
7. Vystupte z nastavení alarmu M2B pomocí * a #
8. Nyní vypněte a po 5ti vteřinách znovu zapněte hlavní jednotku – alarm M2B,
v zadní části pomocí tlačítka „On/Off“.
9. Jakmile alarm naběhne, vyčkejte 2 minuty, poté je již komunikace detektoru a
alarmu plně funkční.
10. Pro další podrobnější nastavení detektoru pokračujte dle bodu 20.) v manuálu
alarmu M2B.

Postup inštalácie P1 SECURITY (verzia HW
- 01G) k alarmu iGET SECURITY M2B

Prosím postupujte nasledovne :
1. Otvorte kryt PIR detektora, zapojte batériu, a tlačidlo dajte do polohy " Off
"
2. Teraz na alarme zadajte heslo pre vstup do nastavenia (defaultne 8888 ) a
potvrďte #
3. V nastavení zadajte 23 a číslo detektora (01~99), odporúčame napr. 2304 a
potvrďte #
Pozn. Pre neskoršiu inštaláciu ďalších detektorov zadajte 2305, 2306, ...
atď.
4. Teraz alarm M2B spustí vyhľadávanie, zapnite tlačidlo na detektore do
polohy " On "
5. Stlačte okrúhle tlačidlo na detektore a držte ho 3 sekundy
6. Potom alarm pípnutím oznámi, že detekcia prebehla v poriadku a na displeji
zobrazí "0000" pre ďalšie nastavenia
7. Vystúpte z nastavení alarmu M2B pomocou * a #
8. Teraz vypnite a po 5tich sekundách znovu zapnite hlavnú jednotku - alarm
M2B, v zadnej časti pomocou tlačidla "On / Off"
9. Ako náhle alarm nabehne, počkajte 2 minúty, potom je už komunikácia
detektora a alarmu plne funkčna
10. Pre ďalšie podrobnejšie nastavenie detektora pokračujte podľa bodu viz.
20.) v manuály alarmu M2B

