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1 
Informacje ogólne 

Solarna syrena alarmowa 

Solarna syrena alarmowa wykorzystuje energię słoneczną jako źródło zasilania do wysyłania sygnału 

bezprzewodowego i przewodowego. Bezprzewodowe zasilanie i przesyłanie sygnału ułatwia instalację 

urządzenia. Możesz stworzyć wiele różnych systemów, aby odstraszać jak największą ilość intruzów. 

Produkt może również pełnić funkcję systemu alarmowego „na żywo”. Wybierz akcesoria bezprzewodowe o 

takiej samej częstotliwości pracy, na jakiej działa syrena bezprzewodowa. Następnie sparuj akcesoria i 

syrenę, aby stworzyć niezależny system alarmowy. 

Bezprzewodowa syrena alarmowa powinna zostać umieszczona w środkowej części pomieszczenia, aby 

zmaksymalizować sygnał z wszystkich czujników bezprzewodowych 

2 
Schemat PCB 

Solarna syrena alarmowa 

 

Uwaga: Syrena alarmowa powinna zostać umieszczona jak najdalej od dużych metalowych 

przedmiotów lub urządzeń gospodarstwa domowego generujących zakłócenia o wysokiej. 

Jednocześnie powinna znajdować się z dala od osłon, takich jak ścian z żelbetonu oraz drzwi 

przeciwpożarowych 



 
 
 

3 
Ustawienia dźwieków alarmowych syreny 

Solarna syrena alarmowa 

Ustawienie dźwięku alarmu Ustawienie opóźnienia alarmu 

  

4 
Funkcja czujnika przewodowego 

Solarna syrena alarmowa 

Ta solarna bezprzewodowa syrena alarmowa posiada dwie strefy przewodowe ZO oraz Z1, które można 

łatwo podłączyć do przewodowego czujnika ruchu za pomocą przewodów. W przypadku korzystania z 

przewodowego czujnika ruchu, syrena solarna również emituje alarm dźwiękowy i migające czerwone 

światło LED.  

 

Uwaga: Czujnik obsługuje tylko linie dozorowe normalnie zamknięte lub czujniki przewodowe. 



 
 
 

5 
Funkcja bezprzewodowej syreny alarmowej 

Solarna syrena alarmowa 

Syreny bezprzewodowej należy używać z bezprzewodowym panelem alarmowym. Gdy panel alarmowy 

emituje alarm, bezprzewodowa syrena solarna również wydaje dźwięk i mruga. Parowanie z 

bezprzewodowym panelem alarmowym – naciśnij przycisk ustawień (set) na syrenie, która wyda dwa 

krótkie sygnały dźwiękowe. Natychmiast zwolnij przycisk, by wprowadzić syrenę w stan parowania. 

Następnie uruchom panel alarmowy, aby wysłać sygnał (parowanie syreny). Rozlegnie się długi sygnał 

dźwiękowy oznaczający, że parowanie powiodło się. 

Funkcja systemu alarmowego „na żywo”. 

Syrena bezprzewodowa może służyć również jako system alarmowy „na żywo”. Wybierz akcesoria 

bezprzewodowe o takiej samej częstotliwości, z jaką działa syrena. Następnie sparuj je z syreną 

bezprzewodową, by utworzyć niezależną sieć alarmową. 

Parowanie pilota i akcesoriów bezprzewodowych – naciśnij przycisk ustawień na syrenie, która wyda krótki 

dźwięk. Syrena wejdzie w stan parowania. Następnie uruchom pilota lub czujnik. Rozlegnie się długi sygnał 

dźwiękowy oznaczający, że parowanie powiodło się. 

6 
Usuwanie wszystkich pilotów, czujników itd. 

Solarna syrena alarmowa 

Aby usunąć wszystkie sparowane piloty, czujniki i panele alarmowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień 

(SET), aż usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe. Następnie zwolnij przycisk. 

 

 

 

 

Uwaga: Podczas parowania pilota należy nacisnąć przycisk SOS, aby uruchomić sygnał. W 

przeciwnym razie pilot będzie „traktowany” jako czujnik, nie jak urządzenie zdalnego 

sterowania. 



 
 
 

7 
Tryby syreny alarmowej 

Solarna syrena alarmowa 

• Tryb Uzbrojony (Arm): w tym trybie wszystkie czujniki mogą uruchomić sygnał alarmowy syreny. 

• Tryb Nieuzbrojony (Disarm): w tym trybie żaden czujnik nie może uruchomić sygnału alarmowego 

syreny. 

• Tryb Alarmu: w tym trybie syrena wydaje alarm i emituje światło stroboskopowe. Alarm wyłączy się 

po upłynięciu ustawionego czasu opóźnienia, jeśli człowiek nie podejmie żadnej czynności. 

8 
Codzienne użytkowanie 

Solarna syrena alarmowa 

Pilot zdalnego sterowania posiada następujące funkcje: 

Uzbrojenie (Out Arm), Zachowaj Uzbrojenie (Stay Arm), 

Rozbrojenie (Disarm) oraz SOS. Pilot służy do zdalnego 

kontrolowania syreny znajdującej się na zewnątrz lub w dużej 

odległości. Pilota można używać po sparowaniu z syreną. 

Uzbrojenie: naciśnij [   ] lub  – syrena zostanie uzbrojona. 

Rozbrojenie: naciśnij [  ] – syrena zostanie rozbrojona. 

Alarm SOS: Naciśnij [ sos ] – syrena natychmiast wyda alarm. 

 

 

  

Uzbrojenie: Uzbrojenie oznacza, że cały system jest 

włączony podczas naszej nieobecności w domu. 

Wszystkie strefy ochrony są aktywne. Jeśli czujnik 

wykryje obecność włamywacza, ognia, wyciek gazu itp. 

system natychmiast wyemituje alarm. 

Pilot: naciśnij [ ] na pilocie – syrena zostanie rozbrojona. 

Rozbrojenie oznacza, że syrena przestanie reagować 

alarmem. Istnieją dwa przypadki: 

Pierwszy z nich to normalne rozbrojenie po zadziałaniu 

uzbrojenia.  

Drugi to zatrzymanie bieżącego alarmu: po rozbrojeniu 

żaden z elementów nie uruchomi alarmu. Pilot: naciśnij 

[ ]. 



 
 
 

SOS 

Życie codzienne może przynieść różne zdarzenia losowe: nagłą chorobę 

osoby starszej lub dziecka, wybuch pożaru,  włamanie. W takich 

wypadkach wystarczy wcisnąć przycisk SOS, aby wezwać pomoc. Naciśnij 

przycisk [ SOS  ] na pilocie, a syrena wyda sygnał alarmowy, natychmiast 

informując o zdarzeniu pozostałych członków rodziny. 

 

9 
Montaż ścienny syreny alarmowej 

Solarna syrena alarmowa 

1. Przymocuj ramę do ściany. 

2. Zawieś syrenę na ramie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

10 
Parametry techniczne 

Solarna syrena alarmowa 

Moc DC 3,7 V (3, 7 V/1200 mAh) 

Maksymalna moc wyjściowa panelu słonecznego 5 V / 150 mA 

Maksymalny prąd alarmu ≤ 350 mA 

Zakres odbioru sygnału bezprzewodowego ≥ 100 m 

Wilgotność otoczenia ≤ 80% (brak zamrażania) 

Wymiary 262 x 195 x 61 mm 

Pobór prądu w trybie czuwania ≤ 10 mA 

Czas trwania trybu czuwania ≥ 15 dni 

Częstotliwość odbieranego sygnału 315 mHz / 433 mHz 

Temperatura otoczenia -30~700C 

Przewodowe strefy obrony 2 strefa (Z0 oraz Z1) 

Styk sabotażowy 1 strefa (TMP) 

Bezprzewodowa strefa obrony Panel, akcesoria, pilot: razem 26 szt. 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C.  

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 
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NIP: 6861576041 

www.cronos.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 

Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
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