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ACCESS-1000 / ACCESS-2000 

 
1 Přepínač 230V/12V  
2 Napájení 230Vac  
3 Napájení 12Vac/dc  
4 Výstup relé 1 
5 Výstup relé 2 
6 Konektor karta rozšíření kanálů  
7 BUS-L (+, -, L)  
8 Konektor karta anti-passback  
9 Konektor karta rozšíření funkcí  
10 Připojení antény  
11 Připojení karty událostí  
12 Konektor paměťová karta  
13 Led aktivace kanálu 1  
 
 
Více informací na www.motion-line.com  
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ACCESS-1000 / ACCESS-2000 
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
 

ACCESS-1000 / ACCESS-2000 
 
Frekvence    868,35MHz 
Kódování   Měnitelný vysoko bezpečnostní kód  
Paměť     1000 kódů (rozšířitelné na 2000) / 2000 kódů  
Události     2000 kódů  
Počet relé   2 (rozšířitelné na 4) 
Antipaniková funkce  Nastavitelné na všech 4 relé (funkční pouze na 1 relé 
najednou) 
Funkce alarm    K dispozici pouze na čidlech s funkcí alarmu 
Napájení    230Vac/12Vac/dc 
Rozpětí v 12V dc    11V – 19V dc 
Rozpětí v 12V ac    8V – 14V ac 
Kontakty relé   1A 
Spotřeba v klidu/provozu  27mA / 57mA při 230Vac  

150mA / 550mA při 12V ac/dc 
Baterie    CR 2032 3Vdc (datum/hodina/události) 
Výstup kontrola přístupu   BUS-L (max. 4 čtečky bez externího napájení)  
Provozní teplota   20°C až +85°C 
Těsnost     IP42  
Rozměry    170x100x40mm 
Rozměry skříňky   220x220x75mm  
 
 
 
INSTALACE A P ŘIPOJENÍ  
Připevnit zadní stranu skříňky na stěnu pomocí dodaných šroubů a hmoždinek. Protáhnout 
kabely spodní částí přijímače. Zapojit napájecí kabely do svorek tištěného obvodu, podle 
pokynů natištěných na desce. Připevnit přední stranu přijímače k zadní straně pomocí 
šroubů k tomu určených. 
 
 
 
FUNGOVÁNÍ 
Po zapnutí zařízení se na obrazovce objeví název řídící jednotky, verze programu, datum a 
hodina. 
Přijímač po obdržení kódu ověří aktivací naprogramovaného (naprogramovaných) relé, je-li 
kód v paměti. Na obrazovce se objeví pozice přijatého kódu v paměti a relé, které aktivuje 
kanál odeslaný zařízením. Pokud není kód zařízení nahrán v paměti, řídící jednotka 
neprovede žádnou akci a na obrazovce se objeví zpráva "NO". 
 
 
 
MENU 
Pro vstup do menu stiskněte libovolnou klávesu a řídící jednotka si vyžádá heslo. Zadejte 4-
místné heslo pomocí číselné klávesnice. Pokud je heslo chybné, na displeji se zobrazí 
zpráva ERROR 1 a zařízení vydá jeden zvukový signál. Sériově je heslo zapsané na štítku 
přilepeném na paměťové kartě. 
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Menu, která se zobrazí, jsou: 
 
1- CONF SISTEMA: Umožní nastavit: datum/čas, relé, kanály a jazyk. 
2- CONF CODIGOS: Umožní provádět nahrání, vymazání, zrušení a odpočítání. 
3- CONF APB:   Umožní nastavit časovač antipassback a provést reset. 
4- EVENTOS:  Umožní zobrazit události a odstranit je. 

 
Pomocí tlačítek � � se mění menu. K potvrzení každé volby zmáčknout tlačítko ENTER. 
 

�� Tlačítko pohybu po menu   
↔ Tlačítko vstupu do menu   

ENTER Tlačítko vstupu do menu nebo potvrzení voleb  
ESC Tlačítko zrušení 

Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
 
1 - CONF SISTEMA 
Umožní nastavit: datum/čas, relé, kanály a jazyk  
 
1.1 DATUM/ČAS 
1.2 RELÉ 
1.3 KANÁLY 
1.4 JAZYK 
 
1.1 DATUM/ČAS  
Nastavení data a času na řídící jednotce pro řádné řízení událostí a dat spotřeby. Zadejte 
datum a čas stisknutím číselných tlačítek. Pokud nechcete změnit nic, zmáčkněte klávesu 
ESC. 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
1.2 RELÉ 
Nastavit časování aktivace relé a funkci anti-paniky nezávisle v každém relé. 
 
Relé    Impulzní / bistabilní   Antipanika 
1/2/3/4   01-30 sekund    Ano 01-15 minut 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
1.3 KANÁLY 
Nastavení toho, jaké relé se bude aktivovat s každým kanálem. 
Výrobní nastavení je: kanál 1 aktivuje relé 1, kanál 2 relé 2, kanál 3 relé 3 a kanál 4 relé 4. 
 
Příklad: pokud chcete nastavit kanál 1 vysílače, aby zaktivoval relé 1 a 3, na obrazovce se 
musí objevit čísla 1 a 3, vybrané pomocí numerických kláves. 
Každé stisknutí jedné číselné klávesnice aktivuje nebo deaktivuje požadované relé. 
 
K opuštění menu zmáčknout ESC. 
Zvolená konfigurace pro každý kanál bude naprogramována do řídící jednotky. 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
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1.4 JAZYK 
Umožňuje zvolit požadovaný jazyk. Výchozím jazykem je španělština. 
1- ŠPANĚLŠTINA 
2- FRANCAIS  
3- ENGLISH 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
2 - CONF CODIGOS 
Umožní nahrání, vymazání, vypršení platnosti a předplacení. 
 
2.1 NAHRÁNÍ  
2.2 VYMAZÁNÍ 
2.3 KILLPASS 
2.4 PŘEDPLACENÍ  
 
2.1 NAHRÁNÍ  
Umožní provést samostatná a sekvenční nahrání.  
 
2.1.1 SAMOSTATNÁ 
a) Uvedením pozice a kódu  
Zadejte číslo požadované pozice a stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte číslo kódu, který 
chcete naprogramovat a stiskněte tlačítko ENTER. Řídící jednotka vydá zvukový signál 
indikující, že operace byla provedena.  
 
b) Uvedením pozice  
Zadejte číslo požadované pozice a stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte ENTER, aby byla 
řídící jednotka připravená přijmout kód. Na obrazovce se objeví zpráva „ČEKÁ“. Při 
programování kódu přeskočí řídící jednotka automaticky na další volné místo v paměti a je 
připravená k přijetí nových kódů.  
K opuštění menu stisknout ESC. 
 
c) Uvedením kódu 
Stiskněte ENTER, řídící jednotka si zvolí první volnou pozici v paměti. Zadejte číslo kódu, 
který chcete programovat a stiskněte ENTER. Řídící jednotka vydá zvukový signál indikující, 
že operace byla provedena. 
 
d) Bez uvedení pozice ani kódu  
Stiskněte ENTER, řídící jednotka si zvolí první volnou pozici v paměti. Stiskněte ENTER, 
aby byla řídící jednotka připravená přijmout kód. Na obrazovce se objeví zpráva „ČEKÁ“. Při 
programování kódu přeskočí řídící jednotka automaticky na další volné místo v paměti a je 
připravená k přijetí nových kódů.  
K opuštění menu stisknout ESC. 
 
Existuje-li už v paměti kód, který se programuje, řídící jednotka zobrazí na obrazovce zprávu 
ERROR 3, přejde na programovanou pozici paměti a vydá zvukový signál. 
Je-li zvolené místo v paměti obsazené, na displeji se zobrazí ERROR 4, řídící jednotka 
přejde na další volnou pozici a vydá zvukový signál. 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
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2.1.2 ROZPĚTÍ 
Umožňuje provést sekvenční nahrání, volbou výchozí pozice paměti, výchozího kódu a 
počtu vysílačů, které chceme naprogramovat. 
 
a) Uvedením pozice, množství a kódu  
Zadejte číslo výchozí požadované pozice a stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte počet kódů, 
které chcete naprogramovat a stiskněte tlačítko ENTER. Po stisknutí ENTER řídící jednotka 
zkontroluje, je-li k uvedené místo v paměti k dispozici a provede nahrání. Na obrazovce se 
objeví sekvenční kódy, které se programují. Pro opuštění menu stiskněte ESC. 
 
b) Uvedením polohy a množství 
Zadejte číslo požadované pozice a stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte počet kódů, které 
chcete naprogramovat a stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte znovu tlačítko ENTER, řídící 
jednotka zkontroluje, je-li k uvedené místo v paměti k dispozici a je připravená přijmout kód. 
Na obrazovce se objeví zpráva „ČEKÁ“. Po naprogramování prvního kódu řídící jednotka 
provede automaticky nahrání a na obrazovce se objeví sekvenční kódy, které se programují. 
Pro opuštění menu stiskněte ESC. 
 
c) Uvedením počtu a kódu 
Stiskněte tlačítko ENTER, panel vybere první volnou pozici paměti. Zadejte počet kódů, 
které chcete naprogramovat a stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte číslo kódu, který chcete 
naprogramovat a stiskněte tlačítko ENTER. Po stisknutí klávesy ENTER řídící jednotka 
zkontroluje, zda je zadané místo v paměti k dispozici a provede nahrání zobrazením 
sekvenčních kódů na obrazovce, které se programují. Pro opuštění menu stiskněte ESC. 
 
d) Uvedením pouze počtu  
Stiskněte tlačítko ENTER, řídící jednotka vybere první volnou pozici paměti. Zadejte počet 
kódů, které chcete naprogramovat a stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte znovu tlačítko 
ENTER, řídící jednotka zkontroluje, zda je zadané místo v paměti k dispozici a je připravena 
pro příjem kódu, na obrazovce se objeví zpráva „ČEKÁ“. Po naprogramování prvního kódu 
řídící jednotka automaticky provede nahrání a zobrazí na obrazovce sekvenční kódy, které 
se programují. Pro opuštění menu stiskněte ESC. 
 
Pozor:  V závislosti na tom, kolik nahrání chcete udělat, tato operace může trvat i několik 
minut. 
 
Není-li volné místo, řídící jednotka zobrazí na obrazovce hlášku „ERROR 6“ a vydá zvukový 
signál. Nenaprogramuje se žádný kód. 
 
 
Pokud kód, který se programuje, už existuje v paměti, řídící jednotka zobrazí „ERROR 3“ a 
poslední naprogramovanou pozici paměti a vydá zvukový signál. 
Je-li zvolené místo v paměti obsazené, na displeji se zobrazí „ERROR 4“ a řídící jednotka 
přeskočí na další volnou pozici a vydá zvukový signál. 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
2.2 VYMAZÁNÍ 
Umožňuje vymazat individuální a sekvenční kódy nebo provést celkový reset.  
 
2.2.1 Podle pozice (POZICE) 
Vyberte pomocí číselných tlačítek umístění v paměti, které chcete vymazat a stiskněte 
ENTER. Řídící jednotka vydá sérii krátkých pípnutí, která indikují, že se operace provádí. Na 
displeji se zobrazí „OK“. 
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2.2.2 Podle kód ů (JEDNOTLIVÝ KÓD) 
Vyberte pomocí číselných tlačítek kód, které chcete vymazat a stiskněte ENTER. Řídící 
jednotka vydá sérii krátkých pípnutí, která indikují, že se operace provádí. Na displeji se 
zobrazí „OK“. 
 
2.2.3 Sekvenční vymazání (ROZSAH KÓD Ů) 
Vyberte pomocí číselných tlačítek umístění v paměti, které chcete vymazat a stiskněte 
ENTER. Zvolte množství kódů, které chcete vymazat. Stiskněte tlačítko ENTER. Řídící 
jednotka vydá sérii krátkých pípnutí, která indikují, že se operace provádí. Na displeji se 
zobrazí „PRACUJE“. Na konci operace se na displeji zobrazí „OK“. 
 
2.2.4 Reset total (SMAZAT VŠE) 
Na displeji se zobrazí hlášení „PULSE ENTER (STISKNĚTE ENTER)“ a zařízení provede 
sérii zvukových signálů pro upozornění. Držte zmáčknuté ENTER, zařízení provede sérii 
přerušovaných zvukových signálů a na displeji se objeví „OK“. Stisknutím tlačítka ESC ve 
stavu oznámení se zruší reset. 
Pokud není kód nebo pozice, které chcete odstranit, naprogramován, řídící jednotka zobrazí 
na displeji „ERROR 2“ a vrátí se do menu. 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
 
2.3 KILLPASS 
Umožňuje zakázat samostatné i sekvenční kódy (umístění v paměti zůstává obsazené). 
Po obdržení zakázaného kódu řídící jednotka neaktivuje žádný výstup a na displeji se 
zobrazí zpráva "NO". Pokud se jedná o čip, zničí ho a ten zůstane navždy nepoužitelný. 
 
2.3.1 Podle pozice (POSICION) 
Vyberte pomocí číselných tlačítek umístění v paměti, které chcete zakázat a stiskněte 
ENTER. Řídící jednotka vydá jedno pípnutí, které indikuje, že se operace provádí. Na 
displeji se zobrazí „OK“. 
 
 
2.3.2 Podle kódu (KÓD) 
Vyberte pomocí číselných tlačítek kód, který chcete zakázat a stiskněte ENTER. Řídící 
jednotka vydá jedno pípnutí, které indikuje, že se operace provádí. Na displeji se zobrazí 
„OK“. 
 
2.3.3 Podle rozsahu 
Vyberte pomocí číselných tlačítek kód, který chcete zakázat a stiskněte ENTER. Zvolte 
množství kódů, které chcete zakázat. Stiskněte tlačítko ENTER, zařízení vydá jedno pípnutí, 
což znamená, že operace se provádí a na displeji se objeví zpráva „PRACUJE“. Po 
ukončení operace se na displeji zobrazí „OK“. 
 
Chcete-li povolit kód zakázaného vysílače, je třeba vstoupit do menu nahrání, provést 
individuální nahrání bez uvedení pozice ani kódu. Na displeji řídící jednotky se objeví zpráva 
„ERROR“ a přeskočí na naprogramovanou pozici paměti. Přitom vydá zvukový signál. 
Stiskněte znovu vysílač a ten bude povolen. 
 
Pokud není kód nebo pozice, které chcete odstranit, naprogramován, na displeji řídící 
jednotky se zobrazí zpráva „ERROR 2“ a vrátí se do menu. 
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2.4 PŘEDPLACENÍ  
Umožní odpočítat jednotky z čidla s funkcí předplacení (maximálně 65 535 jednotek).  
 
Funkce p ředplacení  
Funkce předplacení umožňuje uživateli mít k dispozici čidlo, do kterého byl předem vložen 
kredit (určitý počet jednotek), prostřednictvím programovacího nástroje Assistant.  
V řídící jednotce se naprogramují jednotky, které mají být odečteny pokaždé, když uživatel 
projede svým čidlem před čtečkou. Každá čtečka může odečíst jiný počet jednotek. Pokud je 
ve čtečce kredit, uživatel ho může použít. Když kredit dojde, lze ho znovu dobít. 
 
Po obdržení kódu s naprogramovanou funkcí předplacení řídící jednotka zaktivuje jednotky, 
které byly předem přiřazené tomuto kanálu (ve výchozím nastavení odečte jednu jednotku). 
V případě, že jednotek, které mají být odečteny, je víc než těch, které jsou k dispozici, řídící 
panel neprovede žádné kroky a na obrazovce se zobrazí zpráva "NO CREDIT". 
 
Konfigurace  
Čidla s funkcí předplacení se musí zaregistrovat v řídící jednotce pomocí numerických 
kláves zadáním PINu PŘEDPLACENÍ místo kódu v menu nahrání. Výrobní číslo PIN je 
stejné u všech zařízení (000000). Chcete-li ho změnit, musíte použít programovací nástroj 
Assistant. 
 
Zadejte požadovaný kanál a stiskněte ENTER. Zadejte částku, která má být odečtena (max. 
4 číslice) a stiskněte klávesu ENTER. Řídící jednotka vydá jedno pípnutí, což naznačuje, že 
se operace provádí. Na displeji se zobrazí „OK“. 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
 
3 - CONF APB  
Umožňuje nastavit načasování Anti-passbacku a resetovat ho. 
 
3.1 PROGRAMOVÁNÍ ANTI-PASSBACK 
Zvolte pracovní režim a stiskněte klávesu ENTER. 
 
REŽIM FUNKCE  
MODO 0 Anti-passback deaktivovaný  
MODO 1 Anti-passback pro jednokanálová zařízení a jedny dveře (vstup a výstup) 
MODO 2 Anti-passback pro dvoukanálová zařízení a dvoje dveře (jedny vstupní a 

jedny výstupní) 
 
Vyberte dobu aktivace antipassbacku a stiskněte ENTER. 
 
DOBA FUNKCE  
0  Anti-passback absolutní  
1-60min  Anti-timeback  
 
3.2 RESET ANTI-PASSBACK 
Stiskněte tlačítko ENTER, řídící jednotka provede reset antipassback. Při resetu se 
inicializuje anti-passback a je umožněn první přístup v jakémkoli směru (vstup nebo výstup), 
což opět individuálně aktivuje anti-passback pro každého uživatele. 
 
V případě výpadku elektrického proudu v řídící jednotce se anti-passback 
automaticky vynuluje. 
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Projede-li uživatel podruhé za sebou ve stejném směru, řídící jednotka neprovede žádné 
kroky a zobrazí se zpráva "NO APB". 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
 
 
 
 
 
4 - EVENTOS 
Umožní zobrazit události a vymazat je.  
 
4.1 ZOBRAZIT UDÁLOSTI 
Zobrazuje datum a čas události, typ události, kód a číslo poslední události. Pomocí tlačítek 
� �  můžete zobrazit všechny události procházením po číslech událostí. 
 
# DATUM HODINA 
TYP UDÁLOSTI  KÓD >    Č. UDÁLOSTI  

Display   
C00 Bez události 
C01 Příjem kanál 1 
C02 Příjem kanál 2 
C03 Příjem kanál 3 
C04 Příjem kanál 4 
C08 Pokus programování  
C09 Funkce antipanika aktivovaná 
C10 Funkce alarmu aktivovaná 
C11 Kód již provedl vstup nebo výstup  
C12 Kód není naprogramován nebo byl zakázán  
 
K opuštění menu stisknout ESC. 
 
4.2 SMAZAT VŠE 
Stiskněte tlačítko ENTER, řídící jednotka provede celkový reset karty událostí a na displeji 
se zobrazí zpráva „PRACUJE“. Po ukončení operace se na displeji objeví „OK“. 
 
Není-li provedena žádná akce, zařízení automaticky ukončí po 60 sekundách programování 
a dvakrát krátce pípne. 
 
FUNKCE ALARM 
 
Funkce konfigurovatelná pouze pomocí programovacího nástroje Assistant a k dispozici 
pouze u čidel s integrovanou funkcí alarm. 
 
Umožňuje aktivaci odlišného relé, než které je naprogramované jako výchozí. Zařízení 
přečte několikrát za sebou (předem stanovený počet) s maximální prodlevou 5 sekund mezi 
každým čtením. 
Příklad:  čidlo aktivuje relé 1 ve výchozím nastavení. S funkcí alarm bude aktivovat relé 3 
poté, co zařízení přečte 4x za sebou. 
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ZPRÁVY  
 
Display   Typ zprávy 
NO Objeví se, když se zaktivuje kód, který není naprogramovaný nebo je 

zrušený v řídící jednotce 
DATUM   Objeví se, když se používá čidlo, kterému skončila platnost 
NO CREDIT  Objeví se, když se používá čidlo, kterému došly kredity 
NO APB  Objeví se, když anti-passback nepovolí přístup 
 
 
 
 
 
 
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ 
 
Display   Typ chyby  
ERROR 1   Špatné heslo  
ERROR 2   Nenalezený kód nebo volná pozice v paměti  
ERROR 3  Opakovaný kód: zobrazí paměťovou pozici kódu, který je již 

naprogramován. 
Vydá zvukový signál. 

ERROR 4  Obsazená pozice: přejde na první volnou pozici. Vydá zvukový signál. 
ERROR 5   Data mimo rozsah 
ERROR 6  Nedostatek místa v paměti pro zvolený rozsah nebo paměť zcela 

zaplněná. 
Vydá zvukový signál. 

ERROR 7  Chyba paměť: paměťová karta není vložená, je chybná nebo má 
špatný formát (pochází z jiného zařízení) 

ERROR 8  Chyba události: karta událostí není správná nebo má špatný (pochází 
z jiného zařízení) 

 
PROVOZ S VOLITELNOU KARTOU ANTI-PASSBACK 
Připojení karty  
Připojit kartu anti-passback, když je řídící jednotka odpojena ze sítě. 
 

1. Led kontrolky indikující detekci  
2. Kontakt přítomnost VÝSTUP 
3. Kontakt přítomnost VSTUP 
4. Společné 
5. Konektor karty do řídící jednotky  

 
Funkce  
Anti-passback umožňuje kontrolovat pohyb a zabraňuje tomu, aby uživatel mohl  dvakrát za 
sebou vjet ve stejném směru. Uživatel musí provést pohyb pouze jednou v každém směru 
(vstup a výstup). 
 
Anti-timeback je načasovaný antipassback, umožňuje přístup dvakrát po sobě ve stejném 
směru po uplynutí zvolené doby. 
 
Fungování s vysíla či  
Pro fungování karty s vysílači je nutné používat magnetické detektory předmětu, aby bylo 
možné odlišit vstup a výstup vozidel. Za tímto účelem karta obsahuje tři terminály (běžně 
otevřený přítomnostní spínací kontakt vstupu, výstupu a společný) pro připojení detektorů. 
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Pozor: Pro ověření přístupu pro příchozí je nutné se nacházet na vstupní smyčce a 
současně stisknout vysílač. K ověření výstupu je nutné se nacházet na výstupní smyčce a 
zároveň stisknout vysílač. 
 
Fungování se za řízením kontroly vstupu 
V tomto případě je připojení magnetických detektorů volitelné (nechcete-li je použít, nechte 
terminály bez zapojení).  
 
Režimy  
Při provozu v REŽIMU 1 je konfigurace následující:  
 kanál 1 vstup, kanál 2 výstup. Kanály 3 a 4 budou volné a nebudou kontrolované 
antipassbackem. 
Pokud pracujete v REŽIMU 2 konfigurace je následující:  
kanál 1 a kanál 3 vstup, kanál 2 a kanál 4 výstup. 
 
POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 
Určená pro použití na dálkovém ovládání garážových vrat, řízení přístupu, předání pokynu 
k pohybu kontrolním panelům a k připojení / odpojení alarmu. Není zaručeno její použití u 
jiných zařízení, než ta, pro která je určená. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění. 
 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Odpojte napájení před jakoukoli manipulací se zařízením. 
V souladu s evropskou směrnici pro nízké napětí informujeme o následujících požadavcích: 
 

• Pro trvale připojené zařízení je nutné provést snadno přístupné zapojení;  
• toto zařízení se musí nainstalovat ve svislé poloze a pevně připevněné ke konstrukci 

budovy;  
• s tímto zařízením může manipulovat pouze zkušený technik, pracovníci údržby nebo 

proškolená obsluha;  
• uživatel by měl mít vždy k dispozici návod na použití tohoto zařízení;  
• pro připojení napájecích kabelů by měly být použity svorky s maximálním průřezem 

3.8 mm2;  
• používejte zpožděné pojistky 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
Společnost  
JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
C/Bisbe Morgades, 46 Baixos 
08500 VIC – Barcelona 
SPAIN 
 
prohlašuje, že níže uvedený výrobek je v souladu s příslušnými ustanoveními podle článků 3 
směrnice R & TTE 1999/05/ES, za předpokladu, že je používán pro stanovené účely. 
Vztahují se na něho následující normy:  
 
Produkt: Centrála 868,35MHz 
Výrobce: JCM TECHNOLOGIES, S.A. 
Obchodní značka: JCM 
Typ: ACCESS-1000/ACCESS-2000 
Oblast použití: obydlí, obchodní sektor a lehký průmysl 
 
Normy: 

- Telekomunikace EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09), EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09) 
- Elektromagnetická kompatibilita EN 301489-3 v1.3.1(2001-11), EN 301489-1 

v1.3.1(2001-09) 
-    Nízké napětí EN 60730-1:2000 

 
Vic, dne  20/12/04               

 
JUAN CAPDEVILA MAS             
Generální ředitel 
 


