
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Брой бутони 4

Паник бутон Да

Радиосигнал До  1300 м
(без препятствия)

Захранване 1 батерия CR2032A, 3 V

Живот на 
батерията 

До 5 години (в зависимост от 
честотата на използване)

Диапазон на работна температура От -20°C до +50°C

Габаритни размери 65 х 37 x 10 мм

Работна влажност До  90%

Тегло 

Честотна лента 868.0-868.6 MHz

Максимална изходна мощност на RF До  20 mW

Модулация FM

13 гр

Ръководство за бърз старт BG

Двупосочно безжично дистанционно

SpaceControl е дистанционно управление на системата за 
сигурност. То може да активира и дезактивира и може да се 
използва като паник бутон.

ВАЖНО: Това Ръководство за бърз старт съдържа 
обща информация за SpaceControl. Преди да използвате 
устройството, препоръчваме да прегледате 
ръководството за потребителя на уеб сайта: 
ajax.systems/support/devices/spacecontrol

Дистанционно
Име на модела: Ajax SpaceControl

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Задаване на бутоните при използване
на дистанционното с Ajax Hub и Ajax 
uartBridge. За момента функцията за 
модифициране на бутоните, когато се
използва с Ajax Hub, не е налице.

1 - Бутон за активиране на системата.
2 - Бутон за дезактивиране на 
     системата.
3 – Бутон частично включване.
4 - Паник бутон (активира алармата).
5 - Светлинни индикатори.

ВРЪЗКИ НА БУТОНИТЕ

QR се намира от вътрешната страна на капака на кутията на 
устройството и вътре в тялото на дистанционното до батерията.

За да се получи сдвояването, дистанционното и HUB-a трябва да са
разположени в рамките на защитения обект.

За да свържете дистанционното към централен блок за сигурност на 
друг производител, използвайки интеграционния модул Ajax uartBridge 
или Ajax ocBridge Plus, следвайте препоръките в ръководството за 
потребителя на съответното устройство.

Дистанционното се свързва и настройва чрез мобилното 
приложение Ajax Security System (процесът се поддържа чрез 
бързи съобщения). За да регистрирате дистанционното, в момента
на добавяне на устройството едновременно натиснете бутона за
активиране        и паник бутона       .

SpaceControl работи само с едно приемно устройство (Hub, 
ocBridge).

SpaceControl може:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

За да изключите задействаната система за сигурност (сирената), 
натиснете бутона за дезактивиране         на дистанционното.

Цялостно включване на системата - натиснете бутона  

Частично включване на системата - натиснете бутона

Изключване на системата - натиснете бутона

Паник аларма - натиснете бутона

SpaceControl има защита срещу случайни натискания на бутоните. 
Много бързо притискане се игнорира. За да се задейства бутонът, 
е необходимо да го задържите за известно време (по-малко от 
четвърт от секундата). SpaceControl индикатора светва със зелена
светлина, когато HUB или интеграционен модул получи команда и
червена светлина, когато командата не е приета или не е 
изпълнена. 

За по-подробно описание на светлинната индикация вижте 
Ръководството за потребителя.

1. SpaceControl.
2. Батерия CR2032 (предварително инсталирана).
3. Ръководство за бързо стартиране.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията за устройствата на Ajax Systems Inc. е валидна 2
години след покупката и не важи за доставената батерия. 
Ако устройството не работи правилно, трябва първо да се 
свържете с отдела за поддръжка - в половината от случаите, 
техническите проблеми могат да бъдат разрешени от 
разстояние!

Пълният текст на гаранцията е на разположение на уебсайта: 
ajax.systems/ru/warranty

Техническа поддръжка: 
support@ajax.systems

Споразумение с потребителя:
ajax.systems/end-user-agreement

Този продукт може да се използва във всички държави-членки на
ЕС. Това устройство отговаря на изискванията и други приложими
разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС.
Извършени са всички необходими радио тестове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО 
БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНЯ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. 
ДЕПОЗИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО
ИНСТРУКЦИИТЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Производител: 
Изследователска и производствена фирма "Аякс" ООД

Адрес: Sklyarenko 5, Киев, 04073, Украйна
По искане на Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems


