
BH0306C Ασύρματο Κουδούνι με Ανιχνευτή Κίνησης 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

 

 

Εξοπλισμένο με ανιχνευτή υπέρυθρης ακτινοβολίας και ειδικούς φακούς που μπορούν να 

αντιληφθούν ακόμα και την πιο ασθενή εκπομπή ακτινοβολίας από το ανθρώπινο σώμα. 

Χαρακτηριστικός ήχος DING DONG, κατά την ανίχνευση εισόδου στο χώρο αλλά και κατά 

την αποχώρηση. 

Λειτουργίες: 

1. Το σύστημα αποτελείται από δύο μέρη. Από τον ανιχνευτή κίνησης (πομπός) και το 

κουδούνι (δέκτης) 

2. Υπάρχουν δύο διακόπτες στη δεξιά πλευρά της βάσης του πομπού. Ο κάτω διακόπτης 

είναι ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης οπότε και επιλέγεται η θέση του 

κατ’ επιλογή. 

Ο πανω διακόπτης έχει τρεις θέσεις που αναγράφονται ως 1,2 και 3 The upper switch has 

three positions with numbers “1, 2 and 3”. Αν και εφόσον η συσκευή είναι 

ενεργοποιημένη (πάνω διακόπτης στη θέση ΟΝ) τότε με τη βοήθεια του κάτω διακόπτη 

επιλέγουμε τη λειτουργία του συστήματος και το ποιος θα αναγγείλει μέσω του 

χαρακτηριστικού ήχου, την ανίχνευση κίνησης. (Ο πομπός, ο δέκτης ή και οι δύο μαζί) 

3. Σ κατάσταση ΟΝ λοιπόν: 

   3.1 Στη θέση «1». Ο πομπός ανιχνεύει τη κίνηση, δε παράγει κανένα ήχο αλλά στέλνει 

σήμα στο δέκτη. Ο δέκτης παράγει λοιπόν τον χαρακτηριστικό ήχο αναγγελία και 

μόνο. 

   3.2 Στη θέση «2», πάλι ο πομπός μόλις ανιχνεύσει την κίνηση θα στείλει σήμα στον 

δέκτη (κουδούνι) μόνο που τώρα θα ακουστεί χαρακτηριστικός ήχος και από τους 

δύο. Δηλαδή και από πομπό και δέκτη. (Σημ: αυτό οδηγεί στη μεγαλύτερη 

κατανάλωση ενέργειας και φθορά μπαταριών από κάθε άλλη λειτουργία)  

   3.3 Στη θέση «3» συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από το «1». Ακούγεται ο πομπός 

αλλά όχι ο δέκτης. 

4. Είναι φυσιολογικό το σύστημα να χρειαστεί έως και 30 δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί 

και να δουλέψει κανονικά. 

 

Specific features and operation instructions: 

1. Τροφοδοσία Σένσορα (πομπού): DC3V (2xAA batteries) δε συμπεριλαμβάνονται.  

2. Τροφοδοσία δέκτη (κουδουνιού): DC3V (2x AA batteries) not included 

3. Ευκολία εγκατάστασης και προσανατολισμού ανιχνευτή 

4. Εμβέλεια επικοινωνίας σε ανοικτό χώρο: 30M 

5. Ρεύμα κατανάλωσης Δέκτη: ≤0.5mA 

6. Ρεύμα κατανάλωσης Πομπού: ≤0.3mA 

7. Απόσταση ανίχνευσης? (120° @ 25℃) 

8. Ενδεδειγμένο ύψος εγκατάστασης: 2.5-3M 

 

Σημείωση:  

1. Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους με επαρκή αερισμό. Αποφύγετε την 

απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

2. Όταν το led δε λάμπει δυνατά, αναβοσβήνει ή η συσκευή παράγει συνεχόμενο ήχο, 

είναι ένδειξη για την αλλαγή των μπαταριών 

3. Kατά την εγκατάσταση-αλλαγή των μπαταριών σιγουρευτείτε ότι για τη σωστή 

πολικότητά τους.  


