Simulátor televizoru SimTV 3
Simulátor televizoru SimTV 3 se používá k simulaci osvětlení místností běžným
televizorem. Navodí tak zdání případnému pachateli, že je v bytě osoba sledující
televizor. Světlo generované simulátorem je z venku budovy k nerozeznání od
běžného televizoru. Pachatel si tak myslí, že dům či byt není prázdný. Simulátor
se sám zapne po setmění na dobu 4 nebo 7 hodin. Zajistí tak zdání přítomnosti
osob v bytě každý večer při vaší nepřítomnosti.

Použití
Simulátor televize SimTV 3 se používá k
navození zdání, že v místnosti běží
televizor. Simulátor umístěte nejlépe na
střed místnosti tak, aby nebyl zastíněn
předměty. Při umístění dejte pozor, aby
simulátor nebyl přímo vidět při pohledu do
okna. Nejvhodnější umístění je v
místnostech výše než v přízemí. Je vhodné
mít záclony v oknech a nezatahovat
závěsy.
Simulátor
funguje
plně
automaticky a po setmění sám začne
pracovat. Proto je nutné zajistit, aby na
simulátor přímo nesvítilo pouliční
osvětlení, nedošlo by tak k aktivaci. Po aktivaci probíhá simulace po dobu
přibližně 4 nebo 7 hodin. Výběr doby se provádí přepínačem. Po setmění či
vypnutí světla se opět zaktivuje. Simulace přítomnosti osoby sledující televizor
v bytě je tak zajištěna každý večer. Simulátor televize SimTV 3 pracuje na
externí zdroj napájení, jež je součástí dodávky.

Údržba
Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani
nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry
Napájecí zdroj: externí napájecí adaptér 9V DC
Záruční a pozáruční servis výrobků:
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ
Verze uživatelského návodu: 15.3
Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

Uživatelský návod k výrobku

Simulátor televizoru SimTV 3

Spotřeba: max 2W
Intenzita osvětlení: max 5000 mcd (kolísající) 100
Barvy osvětlení: RGB náhodně se měnící
Aktivace: setměním
Doba simulace: 4 nebo 7 hodin
Provozní teplota: 0°C až 50°C
Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující
Prostředí: vnitřní, suché
Rozměry: 9 x 8 x 6 cm

Záruka
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek
vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na
tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce
ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či
vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje
záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si
lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
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