
Instrukcja Obsługi Centralki Piri

PIRI

Doceniamy zaufanie, jakim obdarzyłeś nas poprzez zakup 
naszego produktu. Dążymy do ciągłego tworzenia wysokiej 
jakości produktów zaprojektowanych z myślą o poprawie 
jakości Twojego domu. Odwiedź nas online na www.piri.pl 
aby zobaczyć naszą pełną linię produktów dostępnych dla 
Twoich potrzeb w zakresie ulepszania domu. 
Dziękujemy za wybór PIRI!Dziękujemy za wybór PIRI!



Instalacja

Wprowadzenie 
Centralka z syreną
Centralka łączy system z siecią bezprzewodową 2,4 GHz i innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi. 
Dźwiękowy sygnał alarmowy ostrzega również o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa.
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Wskaźnik zasilania
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Wskaźnik sieci WAN
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Wskaźnik sieci LAN

Przycisk reset

Artykuł Wyjaśnienie

Włącza się alarm: Dźwięk Alarmu w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Kontrolka ostrzegawcza zaświeci się, wskazując, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa.

Tryb konfiguracji: Nacisnąć przycisk 3 razy w ciągu 3 sekund 
W celu zresetowania ustawień fabrycznych: Przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.

Świeci: Urządzenie jest włączone i działa normalnie 
Nie świeci : Urządzenie jest wyłączone
Miganie: System obecnie dodaje urządzenie.

Włączony: Połączony z chmurą
Wyłączony: Rozłączony od chmury.
Miga: Dane są wysyłane do/z chmury.

Przycisk resetowania
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Centralka może być zamontowana na ścianie
lub suficie

Usuń uchwyt montażowy przekręcając nim zgodnie z 
ruchem wskazówke zegara

Zdecyduj o położeniu i przymocuj uchwyt (AA) za 
pomocą śrub (L) lub dwustronnej taśmy klejącej (G).

Włącz kabel zasilający (F) do centralki (A) 

Zawieśc centralkę (A) na uchwycie (AA) i przekręć zgodnie
z ruchem wskazówek zegara

Włóż zasilacz do gniazdka

WAŻNE: Upewnij się, że wybierając lokalizację, 
- Upewnij się, że jest widoczne, gdy led miga. 
- Słychać alarm.
- Istnieje dobry zasięg sieci bezprzewodowej 
Wifi 2,4 GHz. 
- W pobliżu znajduje się gniazdo ścienne, które 
nie jeststerowane za pomocą przełącznika nie jeststerowane za pomocą przełącznika 
ściennego.

Montaż centralki


