
Sám se aktivuje při pohybu
okenní kliky

Je aktivní také při vyklopeném
okně

Detekuje rozbití skla

Velice hlučný alarm

Neviditelný ve falcu okna

Jednoduchá montáž

Bezpečný při falešném alarmu

Možné nastavení citlivosti
rozbití skla

Výdrž baterie 5-7 let

Dodáván včetně baterií

Více funkcí
více bezpečnosti

Okenní
Alarm
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Montážní návod Falzalarm

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

1) Součástí balení jsou tyto komponenty

AKU šroubovák s vrtákem o průměru 2 mm
Bit do AKU šroubováku pro hlavu PH1
Značící tužka (Fix)

Vzor: Finálně namontovaný FalzAlarm
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24 mm

10,3 mm

Plechová ovládací
část Alarmu

Tělo Alarmu

Kryt těla Alarmu

Uchycovací lišta

Uchycovací spona
(vzadu pod Alarmem)

Falzalarm

Ovládací rolna
kování

Montážní nástroje jsou:

Uchycovací lišta Uchycovací spona
2 ks šroubů
2 ks distančních
kroužků

Vrtací šablona
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2) Určení montážní pozice na okně

Otevřete okno či balkonové dveře na cca a podívejte se kde je ideální místo
vzhledem k technickým rozměrům alarmu na připevnění. Minimální délka je
32 cm pokud je okno otevřené a klika ve vodorovné poloze.
Ideální pozice pro montáž je na straně kliky vertikálně nebo horizontálně ve
spodní části okna na straně kliky. Naše doporučení vychází z faktu, že
nejvíce zlodějů se snaží vypáčit okna právě na straně kliky nebo ve spodní
části na straně kliky, kde bude alarm nejvíce citlivý.

Otvor v plechu pro zaháknutí na rolnu
kování je universální, pokud by jste
narazili na větší rolny kování, je nutné
otvor zvětšit aby šel plech zaháknout.

Ujistěte, se že plech je usazení ve
spodní části rolny.

Nasaďte ovládací plech
na rolnu kování

Tato malá dírka na
plechu musí být
viditelná

Zavěste plech na rolnu kování.
Vysuňte tělo alarmu směrem dolů aby
byla vidět malá dírka na plechu. Plech
musí být v ose - rovině s kováním (ne
našikmo).

2.3 2.4

2.1

Tip na seřízení okenního kování:

Je faktem, že Eurofalz které má většina plastových a dřevěných oken má vůli
12 mm protože v průběhu času se křídlo svěšuje a přitom musí nadále
fungovat. Falzalarm má také vůli 10 mm a proto není nutné obávat se jeho
funkčnosti při svěšeném křídle.
V případě svěšení křídla, doporučujeme křídlo na pantové straně nahoře i dole
přizvednout.

Ujistěte se, že v tomto prostoru není opravu na okně (rámu i křídle) další jiný
díl, který by rušil pohyb tohoto plechu.
Pokud ne, našli jste ideální pozici pro montáž FalzAlarmu.

Zkontrolujte,
že je plech
zaháknutý ve
spodní části
rolny kování.

2.2
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3) Instalace upevňovací spony na tělo alarmu

FalzAlarm může být upevněn do pravé nebo levé strany falcu.

Kryt FalzAlarmu
zde přitlačte

Aktivace baterie:

Baterie FalzAlarmu bude aktivní poté co odstraníte červenou folii. To
doporučujeme až před používáním alarmu (ne v případě že je namontován
ve výrobě oken) - aktivace by měla proběhnout přímo na budově po
instalaci oken.

Otevřete dekl těla FalzAlarmu -
nejlépe na straně kde zajíždí plech.

Nacvakněte montážní sponu (dle
Vaší volby vlevo či pravo otočenou)
do boční části. Následně zpět
nacvakněte kryt FalzAlarmu.

3.1 3.2

3.3

Strana 4



4) Obě připevňovací místa je nutné označit fixou a následně vyvrtat

Pohyblivý plch zahákněte za hřib
nebo rolnu kování na křídle a
zasuňte ho do těla FalzAlarmu tak
aby byla vidět malá dírka na spodní
části plechu.

Označte fixou upevňovací pozici
FalzAlarmu a poté FalzAlarm
oddělejte.

Vezměte si vrtací šablonu a označte
obě díry tak aby byly po sundání
šablony viditelné.
Obě tyto díry, by měli být 5 mm
vzdáleny od kování.

Poznámka: Pokud je šablona po
celé šíře falcu (jako na obrázku 4.3.)
není potřeba aby jste šablonu
vypokládali distančními podložkami.

Obě díry vrtejte 2 mm průměrem
vrtáku maximálně 11 mm hluboko.
Dávejte pozor ať neprovrtáte křídlo
skrz.

Naznačte pozici
pro uchycení
fixou.

Vrtejte maximálně
11 mm hluboko
ne více.

Zakákněte pod rolnu
kování ovládací plech

Tato malá dirka musí
být viditelná

4.1 4.2

4.3 4.4Vrtací pozici
viditelně označte
fixou.
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5) Upenvění FalzAlarmu pomocí šroubů

Připevněnte FalzAlarm také ve
spodní části v nacvaknuté sponě.

Našroubujte připevňovací lištu do
falcu okna tak aby byla co nejblíže
kovací drážce okna.

Nasuňte ze spodní části na tuto lištu
tělo FalzAlarmu.

5.4

V případě, že nějaké plastové části zavazejí k montáži této lišty, je nutné je
dlátem upravit.

5.1 A

5.2

V případě, že je tato připevňovací
lišta hluboko od kovací drážky,
použĳte vymezovací podložku.

Zahákněte posuvný plech
FalzAlarmu za ovládací rolnu kování.

5.1 B

5.3

Distanční podložka
viz obrázek 4.3.

Zaháknutí za
olivu (rolnu)
kování
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3 krát

1. Klika u
uzavřené
poloze okna

2. Klika v
otevřené poloze
okna

6) Aktivace FalzAlarmu

Odstraňte červenou folie z baterie.

Od této chvíle baterie typu CR1620
napájí elektroniku FalzAlarmu.

Uzavřete nyní křídlo klikou do polohy uzavřeno a vyčkejte 10 sekund.
Následně postupujte takto:

6.1

3 krát po sobě pohněte klikou z
uzavřené polohy do otevřené polohy.
Následně uslyšíte pípnutí.

Nyní nechte v uzavřené (vertikální)
poloze a počkejte 5 sekund na druhý
zvukový signál.

Okno vyklopte do maximální výklopné
polohy a zajistěte, aby se křídlo
nepohybovalo. Alarm se učí polohu
vyklopení křídla.

Po 5-ti sekundách uslyšíte dlouhý
zvukový tón, který potvrdí, že
Alarm je aktivní.

V případě, že se jedná o okna, nebo
dveře, které nejsou výklopné počkejte
na dlouhý třetí zvukový ton ihned
následující po druhém krátkém
pípnutí při učení uzavírací polohy
okna.

Okno zcela
vyklopeno

6.2 6.3

Důležité vědět:
Body 6.2 a 6.3 naučí alarm fungovat při uzavřené nebo vyklopené funkci
okna nebo balkonových dveří. Pokud okno nebo dveře nemá funkci bude
Alarm fungovat pouze na uzavřené poloze okna. V případě, že by jste
proces učení Alarmu chtěli opakovat je nutné alarm restartovat přes tlačítko
T1 (podržet po dobu 3 sekund).
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7) Typy Alarm funkcí

Pokud je okno uzavřené a klika ve vertiální poloze nebo je vyklopené a klika
je ve vertikální poloze je FalzAlarm automaticky aktivní.
Pokud je klika ve vodorovné poloze otevřeno je FallzAlarm neaktivní.

Okno
zavřeno -
alarm aktivní

Okno zavřeno

Alarm je
neaktivní -
jelikož je
dovoleno
otevření
okna.

Křídlo otevřeno

Alarm je
aktivní

Vyklopeno (ventilačka)

Důležité rady pro vyklopení a uzavírání oken s aktivním FalzAlarmem:

Pro eliminaci falešných poplachů je pro důležité aby vyklápění křídel
probíhalo bez rychlého zpětného uzavření. Jelikož FalzAlarm má 2-
sekundovou prodlevu nedoporučuje se uzavřené okno vyklopit a hned zavřít.

Pohyb vyklopeného křídla mimo jeho maximální polohu
Pohyb kování u zavřeného okna
Rozbití skla

Díky vestavěných senzorům rozezná FalzAlarm tyto typy Alarmů:

Alarm má automaticky 2-sekundovou prodlevu, protože při zavírání či
vyklápění oken může dojít k vibracím skla a mírnému pohybu kování.
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8) Provoz elektroniky a nastavení citlivosti

FalzAlarm má dvě tlačítka a červenou LED diodu. Obě tlačítka jsou na krytu
označena T1 a T2. K ovládání tlačítek doporučujeme rovnou sponku na
papír.
Po alarmu bliká LED po dobu asi 10 sekund.
Skutečný alarm trvá 3 minuty. Ovládání tlačítek je k dispozici jako
krátkodobé nebo dlouhé ovládání tlaku. Dlouhé je od 3 sekund držení.

Poslech hlasitosti alarmu
na 3 sekundy:

Stiskněte třikrát za sebou krátce
tlačítko T1, pak uslyšíte alarm
na 3 sekundy.

T1 stlačte
třikrát po
sobě krátce
a uslyšíte
alarm.

Vypnutí alarmu:

Během alarmu stiskněte

tlačítko T1 krátce.
Zloděj nepoužívá sponky na papír

vybavení při lokalizaci zdroje alarmu,
spíše se snaží pokud ho najde
zařízení rozbít.

Vypnutí
alarmu
stisknutí T1
tlačítka
krátce.

Nastavení citlivosti:

Sklopný alarm má 10 úrovní citlivosti.
10 znamená nejcitlivější, 1 znamená málo citlivá.
Stav dodání je úroveň 5.
Toto nastavení obvykle není nutné měnit.
Důvodem nižší úrovně by mohla být bytová situace, pokud
Například kamiony projíždějí kolem domu vysokou rychlostí.
Důvodem pro vyšší úroveň by mohlo být to, že na to očekáváte
spuštění alarmu by mělo probíhat i při menších otřesech.

Krátce stiskněte T2.
Uslyšíte pípnutí a LED bliká.
Počet bliknutí (Mezitím je od toho
přestávka 3 sekundy)
Zapnutí.
5 bliknutí znamená úroveň citlivosti 5.

1.) T2 krátce

Následně po pípnutí se
rozbliká dioda
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Informace pro montážníky a delalery
Pokud jste prodejce a chcete předvést všechny funkce FalzAlarmu, je vhodné
ho prřepnout do prezentačního režimu tak aby místo 3 minutového alarmu,
spouštěl pouze 5-ti sekundový alarm.

FalzAlarm - resetování do
továrního nastavení

Reset FalzAlarmu do továrního
nastavení znamená stisknout tlačítko
T1 a T2 společně po dobu min. 3
sekund dokud neuslyšíte dlouhé
pípnutí.

Každé stisknutí tlačítka T1 zvyšuje
hodnotu
citlivosti, po kterém
nejcitlivější nastavení č. 10
naopak nejméně citlivé č. 1
přichází po č. 10 a dokola.

Potvrďte svou volbu pomocí
další krátkého stisku tlačítka T2.
Pokud byste nestlisli tlačítko T2,
do 30 sekund, platilo by původní
nastavení.

2.) T1 kráce X krát pro nastavení
citlivosti 3.) Zmáčkněte T2

Deaktivace FalzAlarmu

Pokud chcete FalzAlarm deaktivovat,
podržte tlačítko T1 minimální 3
sekundy, dokud neuslyšíte dlouhé
pípnutí.

Deaktivace alarmu, je například
potřebná při převozu oken v
mobilních kontejnerech atd.

Deaktivace, T1
dlouho držte
dokud
neuslyšíte
pípnutí.

Reset FalzAlarmu -
držte T1 a T2 min. 3
sekundy dokud
neuslyšíte pípnutí.

Prezentační režim aktivujte stiknutím
tlačitka T2 po dobu 10 sekund kdy po
prvních 3 sekundách se ozve jedno
pípnutí a po 10ti sekundách druhé.
Každá z těchto 10ti sekundových T2
operací mění režim z normálního na
prezentační.

T2 na 10 sekund podržte,
dokud neuslyšíte druhý
píp ton v pořadí.
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9) Výměna baterie (2 ks baterií typ CR1620)

Alarm sám testuje výkonnost baterie při otevření okna (ne vyklopení) po
dobu 3 sekund. Běžně baterie vydrží u výklopných oken 5-ten a u
otevíravých oken 7 let.

Deaktivujte FalzAlarm stisknutím
tlačítka T1 po dobu 3 sekund, dokud
neuslyšíte pípnutí. Pokud by jste
FalzAlarm nedeaktivovali, spustil
by okamžitě Alarm.

Odšroubujte FalzAlarm z okna
a oddělejte kryt na horní části
u pohyblivého plechu.

Oddělejte silikonovou krytku baterií
a vyměňte baterie.

Baterie dejte na sebe tak aby (+)
kontakt se dotýkal horní stranou
kontaktní spony.

Nyní nasaďte zpět silikonovou
čepičku, nasaďte kryt těla
FalzAlarmu , přišroubujte zpět
a aktivujte viz bod 5 a 6

9.1

9.2

9.3 9.4

9.5

Deaktivace: T1
podržte po
dobu min 3
sekund dokud
neuslyšíte
dlouhý ton.
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