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FOCUS MD-325R & MD-327 R 
 
Ασύρματη σειρήνα συμβατή με συστήματα FOCUS 
 
 
 
Oι MD-325R & 327 R συνεργάζονται με τους πίνακες συναγερμού 
της FOCUS και ενσωματώνουν μεγάφωνο υψηλής ακουστικής 
εξόδου και LED υψηλής φωτεινότητας ώστε να παρέχεται και 
οπτική σήμανση του σήματος συναγερμού. 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Η σειρήνα λειτουργεί με 4 μπαταρίες LR20 1.5V και δεν 
συνδέεται με τροφοδοσία. Όταν οι μπαταρίες πλησιάζουν στο τέλος 
της ζωής τους θα αποστέλλεται ένα σήμα στην μονάδα 
συναγερμού και ο ήχος της σειρήνας μπορεί να είναι 
εξασθενημένος. 

 

 
 

 
Εγκατάσταση  
Αφαιρέστε το καπάκι της σειρήνας και σημαδέψτε τις τρύπες στο τοίχο που θα 
στερεωθεί η σειρήνα.  
Προσοχή απαιτείται ώστε ο διακόπτης tamper να πατά σωστά. 
Αφαιρέστε την μονωτική ταινία των μπαταριών για να ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία της σειρήνας. 
 
 
Καταχώρηση σειρήνας 
Εγκαταστήστε τις μπαταρίες. 
Θέστε την μονάδα συναγερμού σε λειτουργία δήλωσης σειρήνας. 
Κρατήστε πατημένο  το κουμπί Learn της σειρήνας για περίπου 5 
δευτερόλεπτα όταν ακούστε από την μονάδα συναγερμού το μήνυμα 
επιτυχούς καταχώρησης αφήστε το κουμπί.  
 
 

Μεγάφωνο 

Οπές για στερέωση της σειρήνας 

Κουμπί LEARN ταιριάσματος σειρήνα με 
κεντρική μονάδα 
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Για να διαγράψετε την μονάδα συναγερμού από την σειρήνα πιέστε το κουμπί 
Learn 3 διαδοχικές φορές (1 δευτερόλεπτο την κάθε φορά). Το ενδεικτικό led 
θα παραμείνει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα 
αναβοσβήνει για 10 και τέλος θα παραμείνει σταθερά αναμμένο δηλώνοντας 
πως έχει διαγραφεί η μνήμη της σειρήνας.  
 
Αντικατάσταση μπαταριών 
 

 
 
Αφαιρέστε την βίδα στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Ξεβιδώστε το καπάκι 
των μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με αλκαλικές μπαταρίες του 
ιδίου τύπου. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Κατά την διάρκεια που η σειρήνα βρίσκεται σε κατάσταση δήλωσης φροντίστε 
ώστε να εκπέμπει ΜΟΝΟ ο αισθητήρας ή η η κεντρική μονάδα συναγερμού 
που θέλετε να δηλώσετε στην σειρήνα. 
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι οι σειρήνες FOCUS  MD 325R & 
MD 327R συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές 
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU και φέρουν τη σήμανση CE. 
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://www.tele.gr/gr/content/certificates 
 
Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
http://www.tele.gr/gr/content/terms 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
τηλέφωνο 216 4003900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
service@tele.gr 
 
Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής 
του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 
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