
Mini senzorski alarm LX-AL1 
Naprava deluje na osnovi izjemno občutljivega detektorja, integriranega vezja in tehnologije SMT. Zaradi 

svojega samodejnega delovanja je izjemno priročna, praktična in varna ter vsestransko uporabna, saj servisno 

polje pokriva vse smeri – gor, dol, levo, desno. 

Deluje na osnovi infrardečih žarkov, s pomočjo katerih zaznava vstop osebe v detekcijsko polje. Ob tem se 

vklopi zvočni signal (zvonec ali sirena) in s tem opozori, da je nekdo vstopil v varovano območje. Alarm je 

vsestranski in enostaven za uporabo; ker je prenosen, vam bo zagotovil varnost tako doma kot na potovanju. 

 Alarm v obliki škatlice ima široko polje zaznavanja, namestitev pa je enostavna – privijete ga z vijakom 

ali prilepite z dvostranskim lepilnim trakom. 

 Izbirate lahko med dvema načinoma opozarjanja: zvonenje ali sirena (alarm). 

 Primeren je za uporabo doma ali na potovanjih, lahko ga pritrdite v pokončnem ali ležečem položaju ali 

samo položite na stabilno površino. 

 Po namestitvi ga lahko usmerite po želji. Ima široko polje detekcije. 

 

Tehnični podatki 

Vir energije:    DC 9V 

Razdalja detekcije:    8 m (največ) 

Območje detekcije:   60 

Možne nastavitve:    alarm/izklopljeno/zvonenje 

Delovna temperatura:   od –20 do 40C 

Dovoljena vlažnost:   93%RH 

Zaznavanje hitrosti premikanja:  od 0,6 do 1,5 m/s 

Statični tok:    0,15 mA 

Časovni zamik alarma:   10 s 

Glasnost alarma:    80 db 

 

Namestitev in uporaba  (slika št.1) 

Obe stranici ohišja potisnite nekoliko navzven in odstranite telo senzorja. 

Odprite pokrov predalčka za baterijo na senzorju in vstavite 9-V baterijo. Po 30 sekundah lahko napravo 

uporabite. 

Funkcije: 

 ALARM: naprava je aktivna šele 10 sekund po vklopu funkcije ALARM – to pomeni, da se v prvih 

desetih sekundah naprava ne bo sprožila, tudi če zazna premikanje. Po poteku 10 sekund pa se bo alarm 

takoj sprožil. 

 OFF: senzor je izklopljen (ne deluje) 

 CHIME: naprava je aktivna šele 10 sekund po vklopu funkcije CHIME – to pomeni, da se v prvih 

desetih sekundah naprava ne bo sprožila, tudi če zazna premikanje. Po poteku 10 sekund pa se bo takoj 

oglasil zvočni signal – dvakrat se bo oglasil zvočni signal, nato pa se bo naprava samodejno izklopila. 

Opombe: 

 Senzor in okence za zaznavanje ne smejo biti izpostavljeni udarcem. 

 Senzor ne sme biti izpostavljen sončni svetlobi, dežju ali pretirani vlažnosti. 

 Naprave ne nameščajte v bližino vira toplote ali klimatske naprave. 

 Če naprave nimate namena uporabljati, odstranite baterijo, da preprečite morebitne poškodbe zaradi 

iztekanja baterije. 

 LX-AL1 ne zagotavlja absolutne varnosti, saj je glasnost alarma omejena. Njegova naloga je, da vas 

opozori na prisotnost določene osebe. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne neljube 

dogodke. 

 

 

 

Dobavitelj:           
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                    Slika 1                                                                     slika 2 

 

Garancijski list! 
Dobavitelj garantira brezhibno delovanje alarma LX-AL1 v roku 6 mesecev od datuma 

prodaje.Poškodbe ki nastajajo zaradi nestrokovnega ravnanja ali posledic le-tega, so izključene       

iz garancije.Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti pravilno izpolnjen in potrjen 

garancijski list. 

Servis:JAKA & I d.o.o.  , Mahovnik 73 , 1330 Kočevje 

 

Datum prodaje: 

 

 

Prodajalec (žig in podpis) 

 



  

 


