
Instrucțiuni de operare 
   

 
 

1. Descrierea funcționării 
Gama completă de sirene fără fir marca AS dispun de sunet fără fir, date fără fir, stabilizare a frecvenței buclei închise 
de fază și de alte tehnologii utilizate în dezvoltarea de sirene fără fir controlate de la depărtare, de la distanțe de până 
la 15 metri, eliberate de impedimentele reprezentate de cablurile sirenelor tradiționale. Sunt disponibile peste 20 de 
tipuri în total. Sunetul alarmei (sunet acut, sunet grav, sunetul mării de 6 secunde, protecție împotriva incendiilor, 
apărare antiaerian lentă, lege și ordine, ambulanță, Reiba (ton de impuls)), poate controla pornirea și oprirea celei de-a 
doua lumini de drum, butonul controlerului are un afișaj de iluminare din spate. Calitatea sunetului este clară și 
puternică, sunetul sirenei de poliție este puternic și dispune de funcții de protecție, cum ar fi protecție la scurtcircuit și 
la conexiunea de polaritate inversă. Este simplu de instalat, ușor de operat, stabilă în funcționare, elegantă și solidă, 
iar sunetul sirenei este puternic. Este prima alegere în configurarea alarmelor pentru ambulanțe, vehicule și stații de 
stingere a incendiilor, piețe, nave și docuri. 

 

 
 
2. Descrierea funcțiilor telecomenzii și metoda de operare (a se vedea figura 1) 
Funcțiile MP3, u heart, V0L-, VOL +, MIC +, MIC-, Bluetooth și alte funcții de pe telecomanda trebuie să fie 
și pe sirenă. În cazul unei comenzi sunt necesare specificații concrete, sau aceste funcții vor fi disponibile 
pe aparatele de ultimă generație. În caz contrar, funcția este nefuncțională.  

 
1). Comutator de alimentare, redare MP3 / pauză; 
Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a porni și opri alimentarea; 
La pornire apăsați lung butonul DIS pentru a intra în starea de citire a discului U, apăsați ușor acest buton pentru 
a reda sau întrerupe MP3-ul. 

 
2) Funcționarea MP3-ului: 
Este necesar ca sirena să fie echipată cu această funcție pentru ca telecomanda să fie utilizabilă. 
Apăsați și țineți apăsat butonul DIS timp de 5 secunde pentru a auzi un bip de la claxon, apoi apăsați butonul „YELP” 
pentru a intra în funcția MP3. În acest moment, melodia anterioară, următoarea melodie, melodia unică se repetă, iar 
volumul crește / scade. 
Funcția de redare / pauză este utilizabilă numai în funcția MP3, tasta de alarmă lungă este nefuncțională, iar funcția  
sirenă este utilizabilă. Apăsați din nou tasta DIS timp de 5 secunde pentru a dezactiva funcția MP3. 

 
3). Mărirea și micșorarea volumului electronic al sunetului de alarmă: 
Este necesar ca sirena să fie echipată cu această funcție pentru ca 
telecomanda să fie utilizabilă. Apăsați tasta „DIS” o dată și apoi apăsați 
imediat „VOL-” sau „VOL +”. 
Se aude un semnal sonor de „di”, indicând faptul că operațiunea a avut succes. Dacă trebuie să reglați din nou 
volumul, trebuie să repetați operațiunea de mai sus. 
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4). Mărirea și micșorarea volumului electronic de propagare: 
Este necesar ca sirena să fie echipată cu această funcție pentru ca telecomanda să fie utilizabilă. 
Atingeți o dată tasta „DIS”, apoi apăsați imediat „Control lumină B” sau „Control lumină A”, auziți un sunet „di” care 
indică faptul că operațiunea a avut succes. Dacă trebuie să reglați din nou, trebuie să repetați operațiunea de mai 
sus .  

 
5). Combinarea / schimbarea sunetului sirenei: 
Apăsați ușor tasta DIS pentru a porni / opri combinarea sunetelor (efectul poate fi auzit numai când sunt utilizate 
cele două canale), apăsați ușor tasta DIS și apoi apăsați imediat tasta sirenă pentru a schimba la un anumit sunet 
de sirenă. 

 
6).Subwooferul: 
Atunci când sunetul de sirenă de poliție este pornit, apăsați butonul R10 pentru a porni / opri subwooferul și apăsați 
butonul RIO pentru un sunet de ambulanță sau tehnic (dacă este un ton tehnic în acest moment, apăsați butonul DIS 
pentru a comuta la o altă opțiune. 

 
7). Port de încărcare USB / cod de asociere sirenă: 
Utilizați cablul USB furnizat ca accesoriu pentru a conecta sirena și telecomanda, apoi apăsați butonul comutatorului 
telecomenzii, claxonul va emite un sunet "di-di", adică asocierea codului este succes. 

 
 
3. Precauții privind instalarea 
1). Tensiunea de funcționare a sirenei este de 10,5V-13,8V CC. Trebuie să verificați dacă este în 
concordanță cu tensiunea bateriei de pe mașină înainte de instalare. 
2). Nu inversați polaritatea sursei de alimentare și asigurați-vă că ați efectuat cablajul într-un mod sigur. 
3). Locul de instalare al sirenei trebuie să fie departe de căldură, ploaie, umezeală și praf. 
4). Sursa de încărcare a telecomenzii trebuie să fie de 5 V, în caz contrar nu va fi acoperită de garanție. 

 
 
 
4. Descrierea funcționării sirenei 

 

 
 
 
1. Setarea de asociere a codului „COD” (a fost setat din fabrică) 
1). Ștergeți toate codurile de identificare: Porniți sirena, aceasta intră în starea de standy. După apăsarea acestui 
buton timp de 5 secunde, indicatorul de setare clipește de 4 ori și toate codurile tastelor telecomenzii sunt șterse în 
unitatea principală. 
2). Asocierea codurilor: porniți sirena, sirena intră în starea de așteptare, faceți clic o dată pe butonul de setare a sirenei. 
Când indicatorul luminos de setare se stinge, apăsați orice buton de pe telecomandă, indicatorul luminos de setare 
clipește de două ori și sirena emite un singur sunet bip. Codul a fost verificat cu succes și a fost activat în același timp. 

 
2. Funcția de asociere a codului „port USB” / funcționare cu fir 
1). Telecomanda și sirena sunt conectate printr-un cablu USB pentru asocierea automată a codului. 
2). Conexiunea dintre telecomandă și sirena prin cablul USB este o funcție cu fir și nu este interferată de 
semnale wireless. 

 
3. Descrierea stării indicatorului „POWER, SLEEP” 
1). Apăsați butonul telecomenzii dacă indicatorul luminos roșu „POW” nu clipește --- verificați din nou codul. 
2). Apăsați butonul telecomenzii dacă indicatorul luminos roșu „POW” clipește --- comunicația dintre sirenă și 
telecomandă este normală. 
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3). Dacă indicatorul luminos verde „SLEEP” este aprins, înseamnă că alarma nu are sunet. 
Porniți și opriți computerul gazdă o dată, sau recodificați sau porniți tecomanda. 
4). Indicatorul luminos verde "SLEEP" se stinge --- indicând faptul că sirena funcționează și că emite sunete de 
avertizare. 

 
 
5. Schema de instalare 

 
 

 
 
BATERIE 12 V 
SIGURANȚĂ 20A 
CONTROL LUMINĂ  
BETERIE & DIFUZOR 
Cablu claxon volan 
Claxon volan 
Sirena vine echipată cu un difuzor sau două difuzoare. Unitatea de 200W dispune de 1 difuzor, iar 
unitatea de 400W dispune de 2 difuzoare. 


