
•   компактний брелок
•   елегантний дизайн, тонкий корпус
•   три кнопки для  керування режимами охорони
•   одна з кнопок може бути перепрограмована
•   868,0 ... 868,6МГц, декілька каналів 
    для  резервування, відстань - до 100 м 
    на відкритому просторі   
•   елемент живлення -  батарейка  CR2032
•   до 5-ти років роботи

БЕЗДРОТОВИЙ БРЕЛОК

Бездротовий брелок для керування системою охорони MAKS PRO. Має дві кнопки для постановки та зняття з охорони, одну 
програмовану кнопку та світлодіодний індикатор для взаємодії з користувачем тривожної сигналізації. Може використовуватись як 
тривожна кнопка. 

Налаштування та реєстрація в системі
Брелок працює лише з центром бездротової системи охорони MAKS PRO, під’єднання до сторонніх систем не передбачено. Брелок 
реєструється для користувача центру охорони і налаштовується за допомогою мобільного додатка MAKS Setup.
Щоб зареєструвати брелок:
1. Тримайте брелок на відстані не більше 2 м від центру охорони MAKS PRO. Реєстрація відбувається на мінімально можливій потужності, 
щоб уникнути впливу сусідніх систем, що налаштовуються поряд
2. Запустіть додаток MAKS Setup, виберіть необхідний прилад MAKS PRO зі списку
3. На закладинці         (“Користувачі”) створіть нового користувача або виберіть існуючого зі списку
4. Натисніть кнопку “Додати брелок” і далі натисніть та утримуйте будь-яку кнопку на брелоку близько 10 сек до миготіння індикатора 
зеленим кольором
5. Налаштуйте функції брелоку

Брелок має захист від помилкових спрацювань, швидкі натискання ігноруються, тому для виконання команди кнопку потрібно
недовго потримати у натиснутому стані.
         Щоб поставити під охорону, натисніть кнопку
         Для зняття з охорони  та вимкнення сирени, що спрацювала  натисніть кнопку 
         Щоб поставити під охорону в режимі "Залишаюся" натисніть і утримуйте кнопку         , а потім натисніть кнопку      
         Програмована кнопка             по замовчуванню вимкнена

Радіозв’язок
Брелок має приймально-передавальний пристрій 868,0 ... 868,6МГц, з декількома каналами для резервування. 
Захищений двосторонній радіозв’язок. Відстань - до 100 м на відкритому просторі. 

Використання брелоку

Особливості
Брелок може керувати лише однією групоюБездротовий інтерфейс

ISM, до 100 м 
868,0... 868,6 МГц, захищений 
двосторонній зв’язок 
з ключем 256 біт

Живлення батарея CR2032, 3В
строк служби батареї до 5-ти років

Характеристики

Колір корпусу білий, чорний
 Ø 39 х 9 х 57 мм

Маса 15 грамів

Діапазон робочих температур від -10°С до +55°С

Габаритні розміри  ТОВ “Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд”
 03035,  Україна, м. Київ,
 вул. Василя Липківського, 1  
 Тел: +38 (044) 248-65-88

Виробник

2 роки з дати продажуГарантійний термін експлуатації
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Функціональні елементи пристрою
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 1. Верхня кришка корпусу
 2. Нижня кришка корпусу
 3. Ремінець для кріплення
 4. Кнопка “Постановка під охорону”
 5. Світлодіодний індикатор 
 6. Кнопка “Зняття з охорони”
 7. Програмована кнопка

Індикація
Світловий індикатор світиться:
       Зеленим (сектор індикатора) - команду, відправлену центру охорони MAKS PRO, прийнято, оброблено і підтверждено 
       Червоним - команду, відправлену центру охорони MAKS PRO, не прийнято або відмовлено в її виконанні
       Тричі червоним - команду постановки не виконано, бо є порушені зони і група не готова

Заміна батареї
Для заміни елемента живлення брелока знадобиться канцелярський ніж або щось інше 
з таким же тонким лезом. 
1.  Вставте лезо ножа в щілину між верхньою 1 та нижньою 2 кришкою корпусу
з протилежного від ремінця 3 боку. Рухаючи лезом навкруги, акуратно розчепіть 
защіпки, що тримають верхню і нижню частину корпусу брелоку
2. Змістіть нижню кришку 2 в сторону ремінця 3 та зніміть її
3. Замініть елемент живлення
4. Утилізуйте використанрий елементи живлення згідно 
    з місцевими законами та правилами.

Щоб зібрати брелок:
1. Вставте світловод та одягніть на штифт верхньої кришки корпусу ремінець

2. Встановіть плату відповідно до направляючих, елементом живлення вгору

3. Встановіть нижню кришку корпусу, відповідно до вирізу ремінця, зі зміщенням на 1,5 мм. Притисніть кришку біля ремінця, 
змістіть її вниз. Далі, обережно натискаючи на кришку, закрийте корпус брелоку
 


