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Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodě. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladě s tímto návodem. Zařízení je určené pro montáž do všech osobních
motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené
záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace,
používání či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání.
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Dvojzónový mikrovlnný snímač detekuje pohyb v interiéru a exteriéru vozidla v okruhu 360°. Snímač má dvě nezávislé zóny spojené do jednoho poplachového výstupu. Poplachy z jednotlivých zón jsou rozlišené rozdílnými
délkami impulzů. Citlivost jednotlivých zón je nastavitelná samostatně. Po přivedení napájení je snímač 17 sek. neaktivní. Tento stav je signalizovaný trvalým svícením zelené LED diody. Po jejím zhasnutí je snímač aktivní..
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Mikrovlnný snímač MWS 2 se skládá z řídící jednotky a napájecího káblu. Řídící jednotku doporučujeme umístit
na střed vozidla, aby byli rovnoměrně pokryté všechny části vozidla. Upevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky
a nebo pomocí stahovacích pásků. Mikrovlnný snímač připojte přímo do konektoru autoalarmu (pozor na polaritu!)
a nebo paralelně na otřesový snímač dodávaný s autoalarmem.
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Mikrovlnný snímač můžete nastavit pomocí DIP přepínače následovně:
Zóna 2 (interiér) S1 OFF, S2 ON
Aktivní je jen interiérová zóna. Citlivost snímače nastavíte pomocí trimru VR2 v rozsahu 0 - 1m.
Narušení této zóny je signalizované červenou LED diodou a na výstupu je “-”impulz s délkou 1sek.
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Zóna 1 (exteriér) S1 ON, S2 OFF
Aktivní je jen exteriérová zóna. Citlivost snímače nastavíte pomocí trimru VR1 v rozsahu 0 - 3m.
Narušení této zóny je signalizované zelenou LED diodou a na výstupu je “-”impulz s délkou 140 ms.

Zóna 1 (exteriér) S1 ON, S2 OFF
Aktivní je jen exteriérová zóna. Citlivost snímače nastavíte pomocí trimru VR1 v rozsahu 0 - 3m.
Narušení této zóny je signalizované zelenou LED diodou a na výstupu je “-”impulz s délkou 140 ms.

Zóna 1, 2 (interiér a exteriér) S1 ON, S2 ON / S1 OFF, S2 OFF
Aktivní jsou interiérová zóna 2 i exteriérová zóna 1. Citlivost jednotlivých zón nastavíte trimri
VR1 a VR2. Délky poplachových impulzů jsou stejné jako při jednotlivých zónach.
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