Collision Sentry Corner Pro Installation

Om det finns några synliga tecken på produktskada, kontakta Sweden Enbrotec AB
omedelbart.

För att aktivera Collision Sentry Corner Pro, dra ut plast batteri fliken inuti enheten.
Ta bort luckan på enhetens framsida, dra i fliken och sätt tillbaka luckan. Detta
aktiverar de tre (3) "D" - cell batterierna som ingår i varje enhet. LED-lamporna börjar
blinka när enheten orienteras mot miljön. Under denna uppvärmningsperiod blinkar
även den blå indikatorn för låg batterinivå. Obs * - Aktivera alltid enheten innan
installation. Dra i fliken, stäng luckan och installera enheten i upprätt läge.

Den perfekta placeringen för enheten är i en höjd mellan 2-2,75 m. Installera med
monterings flikarna högst upp. Ljuset och ljudet fortsätter att reagera tills 3 sekunder
efter att rörelsen avbryts.

Använd de integrerade magneterna på baksidan för att "snäppa" enheten till ett
metallhörn eller rack.

Det medföljande nylon bandet ger extra säkerhet när du monterar enheten med
magneter. Att använda tether är valfritt men rekommenderas.

Använd de integrerade monterings flikarna för att installera enheten direkt på
icke-metalliska ytor.

Produkten behöver cirka 20 sekunder för att anpassa sig till den nya miljön och "lära
sig" dess nya miljö. Under denna uppvärmning kommer varningslampan att blinka.
Lamporna lyser rött i fyra sekunder vid uppvärmning periodens slut. Detta indikerar
att produkten är redo att användas.

Collision Sentry Corner Pro levereras med ljudlarmet aktiverat och inställt på högsta
volym. Detta larm kan justeras med hjälp av omkopplarna som finns inuti enheten
och placerade under batterifacket. (Se bild). Det finns två brytare som används för
att justera volymen - en hög / låg-omkopplare och en av / på-omkopplare.
1. Ta bort luckan på enhetens framsida.
2. Larm brytare finns under batterifacket.
3. Justera omkopplarna till önskad inställning.
4. Sätt tillbaka batteriluckan.
5. Enheten är nu redo att användas.

