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INSTRUKCJA OBSŁUGI



W zestawie z elektryzatorem otrzymali Państwo urządzenie „Alarm Control”, które pozwala sprawdzić funkcjonalność elektryzatora, ustawić 
alarm zewnętrzny jak i zdalny (technologia ‘Transtel GSM 300’). 
Mogą Państwo używać jednej z opcji lub wszystkich trzech jednocześnie!
Alarm Control zapewnia informacje o pełnej sprawności elektryzatora lub ewentualnych awariach za pomocą podłączenia dodatkowej lampy 
lub syreny (opcjonalnie). Urządzenie posiada również opcję wysyłania ostrzegawczej wiadomości SMS na telefon komórkowy (opcja). 

1- Zdjąć osłonę panelu
2- Podłączyć Alarm Control do zasilacza. LED A powinna mrugać na niebiesko. 
3-  Podłączyć elektryzator. Parowanie urządzeń dokonuje się automatycznie. LED A powinna zmienić kolor na zielony LED B powinna 

zaświecić również na zielono (wszystko ok) lub na czerwono jeśli ogrodzenie jest nieprawidłowo zainstalowane. 
4- Ustawić preferowane opcje (zobacz funkcjonowanie/alarm/tran stel GSM 300) 
5- Ostrożnie zamknąć panel za pomocą osłony i uszczelnienia (w wypadku zagrożenia ze strony owadów)

Alarm Control jest wyposażony w dzwonek. Jeśli urządzenie jest w trybie alarmu, LED B zaświeci się na czerwono a dzwonek zacznie 
dzwonić. Aby zatrzymać alarm należy nacisnąć przycisk C. Urządzenie automatycznie powraca w stan gotowości na wypadek przyszłego 
alarmu. Alarm wewnętrzny nie może być zatrzymany.

Alarm zewnętrzny uaktywnia się w przypadku utraty zasilania (sygnał zasilany z baterii).

Uwaga! Wystarczające napięcie na wyjściu elektryzatora wskazuje na dobry stan ogrodzenia lecz nie gwarantuje, że całość ogrodze-
nia jest prawidłowo połączona. Należy regularnie sprawdzać jakość instalacji i zapobiegać ewentualnym ubytkom. 

Rada: Dodanie jednego lub kilku czujników pozwala na pewniejsze zabezpieczenie kontrolowanej(kontrolowanych) linii. (Należy 
postępować zgodnie z instrukcją obsługi) 

informacja na temat połączenia pomiędzy AC a 
elektryzatorem
niebieski = oczekiwanie na sparowanie 
zielony = połączenie nawiązane 
czerwony = przerwanie połączenia 

informacja na temat stanu ogrodzenia
zielony = ogrodzenie sprawne
czerwony = napięcie na ogrodzeniu niewystarczające

- Wyjście numeryczne jck 3.5 mm stereo żeńskie
-     Wyjście mocy: 5A / 12 do 24V
  Zalecany przewód o przekroju 1.5mm² typ H077VK

Skrzynka urządzenia: 

Zasilacz:

Wyjścia: 

Uruchomienie „Alarm Control”

< 5 metrów
SKRZYNKA „ALARM CONTROL” 

LED A

LED A

LED B

LED B

brzęczyk/
dzwonek/alarm

NUM Przycisk CGNIAZDO  
5 V 

NC  COM  NO

Transtel GSM

Zdejmowana osłona

Kontrolka pracy urządzenia
Alarm zasilany 
niezależnie

Podłączenie urządzenia: 

Połączenie z elektryzatorem sieciowym: bezprzewodowe połączenie radiowe

5 V 

NONC COM 



Przykład podłączenia alarmu zewnętrznego: 

Przykład podłączenia alarmu zewnętrznego + transtel GSM 300:

Przykład podłączenia alarmu zewnętrznego + czujnika funkcjonalności:

Uwagi dodatkowe: 
Uruchomienie alarmu:
W przypadku utraty połączenia, Alarm Control czeka 20 sekund przed uruchomienie alarmów/powiadomień, które zostały ust-
awione. Kiedy elektryzator przełącza się w stan alarmu, Alarm Control reaguje natychmiast. 

Resetowanie: 
Aby zresetować ustawienia Alarm Control wystarczy odłączyć elektryzator (lub odłączyć zasilanie elektryzatora). Przytrzymanie 
przycisku C przez 3 sekundy pozwoli na zresetowanie urządzenia. (LED A znów zaświeci się na niebiesko). Zaleca się zrese-
tować A.C. w przypadku zmiany elektryzatora z sieciowego na akumulatorowy (lub odwrotnie).

Użytkowanie: 
Alarm Control należy zainstalować w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, kurzem i owadami.




