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Panic Button
1. Panic / Learn Button
2. LED Indicator

POLSKI

Getting Started

Pierwsze kroki

1. Loosen the screw at button to
open back cover, insert the
battery provided and close the
back cover.
2. Put the Control Panel into
learning mode.
3. Press and hold the button for
about 3 seconds to learn the
Panic Button.
4. Refer to Control Panel manual
to complete learning process.

1. Poluzuj
śrubę
przycisku
napadowego, aby otworzyć
tylną pokrywę. Włóż baterię
dołączoną do zestawu i zamknij
tylną pokrywę.
2. Wprowadź Panel sterowania w
tryb adaptacji.
3. Aby dodać przycisk napadowy
do systemu, wciśnij go, a
następnie przytrzymaj przez 3
sekundy.
4. W
celu
przeprowadzenia
procesu adaptacji zapoznaj się
z instrukcją obsługi Panelu
sterowania.

Mounting Location
Przycisk napadowy
1. Przycisk napadowy/adaptacji
2. Dioda LED

 Mount

in a convienient
location for easy access, such
as living room or bedroom

Operation

 Press and hold the button for 3



seconds to activate a Panic
alarm regardless of system
mode.
The LED will light up when the
button is pressed.

Umiejscowienie urządzenia

 Umieść w wygodnym miejscu
zapewniającym łatwy dostęp
takim, jak salon czy sypialnia.

Obsługa

 Aby

Installation
1. Break through knockouts on
back cover.
2. Drill holes into wall using the
knockouts as template.
3. Fix the back cover onto the wall
with screws and plugs provided.
4. Replace the front cover on the
back cover
 Instead of screw mounting,
you can also use the double
side adhesive tape included in
the package to install the
accessory.

Battery
The

Panic

Button

uses

one

CR2032 3V lithium battery. It
features low battery detection
function to notify the Control Panel
when battery voltage is low.
When the Panic Button is on low
battery, follow the procedure below
to change the batteries.
1. Open the back cover
2. Remove the old battery
3. Insert the new batteries
observing correct polarity
4. Replace the back cover.

Specification
Environmental Condition:
-10 ° C to 40 ° C, relative humidity
85% non-condensing.
Radio:
868 MHz



aktywować
alarm
napadowy bez względu na
tryb pracy systemu, wciśnij, a
następnie przytrzymaj przycisk
napadowy przez 3 sekundy.
Po wciśnięciu przycisku zapali
się dioda LED.

Montaż
1. Zdejmij zaślepki znajdujące się
w tylnej pokrywie.
2. Wywierć otwory w ścianie,
wykorzystując zaślepki do
pomocy.
3. Przymocuj tylną pokrywę do
ściany za pomocą dołączonych
wkrętów i kołków.
4. Umieść pokrywę przednią na
pokrywie tylnej.
 Urządzenie
możesz
przymocować nie tylko za
pomocą
śrub,
ale
i
dwustronnej taśmy klejącej
dołączonej do zestawu.

Bateria
Przycisk napadowy zasilany jest
baterią litową CR2032 3 V.
Przycisk napadowy posiada funkcję
wykrywania niskiego stanu baterii i
przekazywania
odnośnych
informacji do Panelu sterowania.
W przypadku niskiego poziomu
baterii
przycisku
napadowego
postępuj zgodnie z poniższą
procedurą.
1. Otwórz pokrywę tylną.
2. Usuń starą baterię.
3. Włóż nowe baterie, zwracając
uwagę na prawidłową
biegunowość.
4. Umieść pokrywę tylną na
miejscu.

Specyfikacja
Warunki otoczenia:
od -10°C do 40°C, wilgotność
względna 85% brak kondensacji.
Częstotliwość radiowa:
868 MHz

