
Modul RCM 800wl 
Registrácia bezdrôtových senzorov  

 
Na registrovanie bezdrôtových detektorov treba vykonať nasledovné úkony: 

Vstúpiť do servizného módu, nastavenie senzorov (Main Menu/Service mode/System 

Setup/Zones / Hlavné menu/Servizný mod/ Nastav. systemu / Zony ). 

Každý bezdrôtový sensor musí mať svoju adresu zóny. Napr. Ak adresa modulu RCM800wl je 06, 

zónové adresy pre bezdrôtové detektory budú číslované nasledovne : 061, 062 … 067, 068.  

Po označení adries je treba si zvoliť typ senzoru zóny NO/DEOL.  

Ak potrebné nastavenia boli vykonané, je treba si vybrať ďalšie vlastnosti zóny (Vstup/Výstup, 

Perimeter, Interion…).  

Pre registráciu bezdrôtového detektoru používame tlačidlo   na klávesnici. Vybereme príslušnú 

zónu používaním klávesov   (šípka    )  alebo   (šípka    ), potom zatlačíme tlačidlo  a potom 

máte 30 sekúnd na zaregistrovanie snímač. Ak registrácia bude úspešná, budete počuť jedno krátke 

sekundové pípnutie. Registráciu jedného snímača  treba dokončiť do 30-tych sekúnd. V prípade ak 

registráciu nevykonáte do ukončenia času na registráciu  budete počuť tri krátke pípnutia. Na reštartovanie 

procesu registrácie vyberte batériu, skratujte kontakty držiaka batérií na 5 sekund a zopakujte celý process 

registrácie. 

Na zrušenie registrácie detektoru používajte kláves , po ktorej budete počuť 3 krátke pípnutia. 

  

Spôsob registrácie vybratých detektorov je tabuľke nižšie:  

No. Detektor Registrácia detektoru 

1. 

 

WS4904 
DSC bezdrôtový 

PIR 

1) Otvorte kryt detektoru, (presvečte sa, či bateria je vybratá). 

2) Začnite registráciu zatlačením tlač.  . 

3) Vložte 3V-vú batériu a potom počkajte 3 – 5 sek. 

4) Zatlačte tamper snímača na for 1 – 3 sekund kým nepočujete 

signal registrácie, potom uvoľnite. 

2. 

 

WS4945 
DSC Wireless 

Door/Window 

Contact 

1) Otvorte kryt detektoru, (presvečte sa, či bateria je vybratá). 

2) Začnite registráciu zatlačením tlač.  . 

3) Vložte 3V-vú batériu a potom počkajte 3 – 5 sek. 

4) Zatlačte tamper snímača na for 1 – 3 sekund kým nepočujete 

signal registrácie, potom uvoľnite. 

3. 

 

WLS912L 
DSC Wireless 

Glass break 

Detector 

1) Otvorte kryt detektoru, (presvečte sa, či bateria je vybratá). 

2) Vložte 2ks  3V-vých batérií 

3) Počkajte cca. 30 sekund a zatvorte kryt 

4) Spustite process registrácie klávesou   

5) Zatlačte tamper snímača na for 1 – 3 sekund kým nepočujete 

signal registrácie, potom uvoľnite. 
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