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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące użytkowania

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Instalacja

Dziękujemy za wybór REHAU SMART GUARD.
Prosimy o dokładne przeczytanie i stosowanie się do wskazówek podanych w niniejszej
instrukcji obsługi. Dzięki temu będziecie Państwo mogli przed długi czas korzystać
z REHAU SMART GUARD.

REHAU SMART GUARD jest systemem alarmowym przewidzianym do stałej zabudowy
w systemach REHAU SYNEGO i REHAU GENEO.
Montaż jest dopuszczalny wyłącznie w górnym poziomym profilu ościeżnicy.
Zabrania się dokonywania zmian i przebudowy urządzenia.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem warunkuje bezpieczeństwo podczas eksploatacji
urządzenia.
W tym zakresie prosimy przestrzegać informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią REHAU SMART GUARD i należy
zagwarantować możliwość wglądu do niej w dowolnym czasie. Instrukcję należy
przekazać fachowcowi wykonującemu prace serwisowe, który jest zobowiązany do jej
przestrzegania. W przypadku wyprowadzki z mieszkania lub budynku instrukcję należy
przekazać kolejnemu najemcy bądź właścicielowi.

Modyfikacje urządzenia
Producent nie odpowiada za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub za modyfikacje
wyrobu ani za jakiekolwiek skutki wynikające z takich działań.

Zezwala się na korzystanie z tego urządzenia przez młodzież powyżej 16 roku życia,
oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, wrażliwości sensorycznej i zdolnościach
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia, pod
nadzorem bądź pod warunkiem poinstruowania ich o sposobie bezpiecznego korzystania
z urządzenia, oraz uświadomienia im związanych z tym zagrożeń. Zabrania się dzieciom
zabawy urządzeniem. Zabrania się dzieciom czyszczenia i wykonywania konserwacji
urządzenia (w zakresie należącym do użytkownika).

REHAU SMART GUARD

Modyfikacje urządzenia mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie
samego urządzenia i całego systemu.
•
Zabrania się dokonywania przebudowy i modyfikacji urządzenia na własną rękę.
•
Zasadniczo nie należy dokonywać zmian konstrukcyjnych, które mogą mieć
negatywny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo eksploatacji.
•
Części urządzenia i części akcesoriów niebędące w nienagannym stanie
technicznym należy wyłączyć poprzez wyjęcie baterii i natychmiast wymienić.
•
Stosować tylko oryginalne części zamienne i oryginalne akcesoria oferowane
przez producenta.
•
Zabrania się zmiany, usuwania lub zamazywania fabrycznych oznakowań na
urządzeniu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Sposób postępowania z bateriami

Jeśli wskazówki dotyczące bezpieczeństwa lub poszczególne czynności związane
z obsługą będą dla Państwa niezrozumiałe lub niejasne, prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: smartguard.polska@rehau.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalację, uruchomienie i naprawy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje. Należy przy tym stosować się do lokalnych / regionalnych
bądź krajowych przepisów BHP, obowiązujących norm, wytycznych i regulacji.
Zasadniczo nie należy otwierać urządzenia ani akcesoriów, z wyjątkiem pokrywy
gniazda na baterie.

•
•
•
•
•
•

Piktogramy i logotypy

Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
Nie nagrzewać do temperatury powyżej 100 °C ani nie wrzucać do ognia
Nie zwierać „na krótko”
Nie otwierać ani nie uszkadzać
Nie ładować

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Informacje prawne
Budownictwo
Motoryzacja
Przemysł

718653PL
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
www.rehau.pl
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Opis produktu

Nazwa

REHAU SMART GUARD

Systemy okienne

SYNEGO®, GENEO®

Zasilanie

2 x 1,5 V Mignon/LR6/AA

Żywotność baterii

ok. 2 lata

Wymiary D x S

220 mm x 52 mm (SYNEGO)

Instalacja (tylko przez zakład produkcji stolarki)

60 dB(A)

Pasmo radiowe

868 MHz

Standard radiowy

EnOcean
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IP 54

Zakres temperatur

od -20°C do +60°C

Materiał obudowy

PA12

Krok 6:
•
Nałożyć i wcisnąć osłonę z zewnętrznej strony ościeżnicy.
Krok 7:
•
Ustawić magnes w rowku skrzydła i przykręcić za pomocą dostarczonego
wkrętu (ISO 7049 - Ø 2,2 x 16).
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(www.enocean.com)
Stopień ochrony

Instalacja (tylko przez zakład produkcji stolarki)

Krok 1:
•
Zaznaczyć położenie montażowe REHAU SMART GUARD na górnym odcinku
ościeżnicy.
Krok 2:
•
Usunąć fragment uszczelki środkowej i – w zależności od wersji wykonania
– stopkę uszczelki środkowej (dotyczy tylko systemów MD).
Krok 3:
•
Zacisnąć szablon wiertarski, nr art. 1326575. Zwrócić uwagę na prawidłowe
zaciśnięcie i dobre przyleganie szablonu wiertarskiego do ramy.

220 mm x 54 mm (GENEO)
Poziom natężenia dźwięku sygnalizatora
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Montaż/zabudowa

Jednostka główna

1

3

LED
czujnik ruchu
sygnalizator
pokrywa baterii

Osłona

Krok 4:
•
Wykonać otwory w ościeżnicy przy pomocy odpowiednich wierteł. Po zakończeniu
wiercenia usunąć wióry.
Krok 5:
•
Umieścić "na zatrzask" moduł REHAU SMART GUARD.

Magnes

Ustawianie magnesu okiennego
centralnie względem oznaczenia
na obudowie.
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Instalacja systemu

Instalacja systemu

Wymiana baterii

Tryby pracy REHAU SMART GUARD

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wymiana baterii

REHAU SMART GUARD może być używany w dwóch trybach pracy:

W chwili dostawy REHAU SMART GUARD znajduje się w trybie Stand-Alone.
W celu ponownego przywrócenia ustawień fabrycznych REHAU SMART GUARD należy
postępować zgodnie z poniższym opisem.

Żywotność baterii REHAU SMART GUARD wynosi ok. 2 lat.
W trybie Stand-Alone brak dźwięku potwierdzającego aktywację oznacza, że konieczna
jest wymiana baterii.
W celu wymiany baterii należy odkręcić śrubę pokrywy gniazda baterii i zdjąć pokrywę.
Wyjąć zużyte baterie, 3 x zamknąć i ponownie otworzyć skrzydło okienne, włożyć dwie
nowe baterie 1,5 V Mignon/LR6/AA. Przy wkładaniu nowych baterii prosimy zwrócić
uwagę na zachowanie prawidłowych biegunów.
Po wymianie baterii nałożyć i dokręcić pokrywę gniazda baterii.
Podczas nakładania pokrywy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie uszczelki.
Po wymianie baterii REHAU SMART GUARD nie wymaga ponownej synchronizacji,
jednak urządzenie będzie ponownie aktywne po upływie 25 sekund.

1. Stand-Alone (bez centralki)
Alarm prewencyjny i alarm tylko za pośrednictwem SMART GUARD umieszczonego
na oknie, obsługa za pomocą skrzydła okiennego. Uzbrojenie alarmu przez poruszenie
skrzydłem okiennym: zamknięcie-otwarcie-zamknięcie, dźwięk potwierdzający
uzbrojenie. Wyłączenie przez otwarcie okna od wewnątrz. Jeżeli alarm nie ucichnie mimo
dezaktywacji skrzydłem, oznacza to, że na czujniku był załączony alarm prewencyjny.
Jednak po 30 sekundach trwania alarmu nastąpi przywrócenie normalnej funkcji.

1.
2.
3.
4.

Odkręcić pokrywę gniazda baterii i wyjąć baterie.
3 x zamknąć i ponownie otworzyć skrzydło okienne.
Odłączyć centralkę od zasilania.
Ponownie włożyć baterie. Po upływie 30 sekund ustawienia fabryczne urządzenia
zostaną przywrócone.

Istnieje możliwość późniejszego rozbudowania systemu Stand-Alone do systemu
alarmowego Smart Guard System plus. W tym celu należy:
- wyjąć baterię ze SMART GUARD
- 3 x zamknąć i ponownie otworzyć skrzydło okienne.
Następuje wówczas przywrócenie ustawień fabrycznych SMART GUARD. Teraz można
zsynchronizować go z systemem wewnętrznej syreny System plus.
2. System alarmowy Smart Guard System plus
Moduł alarmowy SMART GUARD w polaczeniu z centralką – wewnętrzną syreną
SMART GUARD System plus

Rozwiązywanie problemów
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Aplikacja nie odnajduje
REHAU SMART GUARD

Brak sygnału radiowego,
za długa droga sygnału
radiowego

Zastosować repeater wzmaczniacz sygnału

Rozładowane baterie

Wymienić baterie

Brak alarmu

Nieaktywny status alarmu

Przetestować działanie
przy włączonej funkcji
alarmowania

Urządzenie nie działa
po usunięciu paska
zabezpieczającego
baterie

Rozładowana bateria

Wymienić baterie

Uwaga!
Niebezpieczeństwo eksplozji w razie włożenia baterii nieprawidłowego typu. REHAU
SMART GUARD może być zasilany wyłącznie bateriami 1,5 V Mignon/LR6/AA.

Urządzenie nie działa
po wymianie baterii

Rozładowane baterie

Wymienić baterie

Błąd wewnętrzny

Zadzwonić na infolinię

Konserwacja

Stałe wyzwolenie alarmu

Brak magnesu lub
osunięty magnes

Ponownie ustawić i
przymocować magnes

Konserwacja

Zgodnie z opisem w instrukcji obsługi wewnętrznej syreny, jej zaprogramowanie
należy przeprowadzić w ciągu 20 sekund od włożenia baterii. Jeżeli w ciągu 20 sekund
nie nastąpi zsynchronizowanie SMART GUARD z syreną wewnętrzną, system przełączy
się w tryb Stand-Alone.
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Serwis

REHAU SMART GUARD nie wymaga konserwacji.

Serwis
Jeżeli SMART GUARD nie działa lub potrzebują Państwo pomocy z jakiegokolwiek innego
powodu, prosimy o kontakt z obsługującym Państwa sprzedawcą okien z systemów
REHAU.

W celu uruchomienia w trybie Stand-Alone i zaprogramowania systemu w centralce
nie należy umieszczać magnesu na obudowie REHAU SMART GUARD.
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Oznakowanie CE

Utylizacja
Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy UE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Zabrania się utylizacji REHAU SMART GUARD i znajdujących się w nim baterii razem
z odpadami zmieszanymi.

Konstrukcja i wersja wykonania REHAU SMART GUARD spełnia istotne normy i dyrektywy
europejskie, a także zasadnicze wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Fakt ten dokumentuje Deklaracja Zgodności UE wydana przez producenta oraz oznakowanie CE umieszczone na urządzeniu.

Jeśli przewidziany zakres zastosowania różni się od opisanego w obowiązującej
instrukcji obsługi, użytkownik jest zobowiązany skonsultować się z firmą REHAU
i przed zastosowaniem uzyskać wyraźną pisemną zgodę firmy REHAU. W przeciwnym
razie pełną odpowiedzialność za dany sposób zastosowania ponosi użytkownik.
Stosowanie, wykorzystanie i obróbka produktów wykracza w takim przypadku
poza nasze możliwości kontroli.

Zgodność została potwierdzona, a odpowiednia dokumentacja Deklaracji Zgodności UE
jest przechowywana przez producenta.

Urządzenie i baterie należy utylizować oddzielnie.
REHAU SMART GUARD jest zarejestrowany w Rejestrze Zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego. Komponenty elektroniczne REHAU SMART GUARD można nieodpłatnie
zwrócić do punktów zbiórki sprzętu elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Powstałe w ten sposób prawa,
w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, korzystania z ilustracji, transmisji
radiowej, powielania metodą fotomechaniczną lub inną oraz zapisywania danych
w formie elektronicznej, są zastrzeżone.

Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników przeznaczonych do ich zbiórki.
Należy stosować się do lokalnych i krajowych przepisów dotyczących utylizacji.
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