
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

http://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
(044) 338-0-130 
(050) 332-0-130 
(063) 577-0-130 
(067) 353-0-130 

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 
km-130 



При виборі місця встановлення StreetSiren враховуйте 
віддаленість пристрою від хабу та наявність об'єктів, які 
перешкоджають проходженню звуку і радіосигналу. 

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень 
сигналу в додатку Ajax Security System протягом не 
менше хвилини. Тест покаже якість з’єднання сирени з 
хабом і підтвердить правильність вибору місця 
встановлення.

Корпус сирени відповідає класу пило-вологозахисту IP54 
— пристрій можна розміщувати за межами приміщень. 
Рекомендована висота встановлення – 2.5 і більше 
метрів.

1. Закріпіть панель SmartBracket шурупами або іншими не 
менш надійними засобами кріплення.

Сирена підключається до хабу і налаштовується через 
мобільний додаток Ajax Security System. Розмістіть 
пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте процедурі 
підключення.

Перш ніж використовувати сирену, встановіть в 
налаштуваннях потужність зумера (від 85 дБ до 113 дБ 
на дистанції 1 метр) та тривалість тривоги (від 3 до 180 
секунд на кожне спрацьовування). Також можна 
увімкнути індикацію при постановці та знятті системи з 
охорони, миготіння світлодіоду сирени при активній 
системі безпеки.

При використанні хабу з прошивкою Hub OS 2.03.000 та 
новіше можна обрати, на спрацьовування яких саме 
охоронних пристроїв Ajax буде реагувати сирена.

Не встановлюйте сирену:

1. В місцях, де звуковий сигнал буде заглушений.

2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які 
спричиняють загасання радіосигналу або які 
екранують його.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮПРИЄДНАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ 

StreetSiren – бездротова вулична сирена з потужністю 
до 113 дБ. До системи безпеки Ajax приєднується через 
захищений протокол Jeweller, дальність зв'язку — до 
1500 метрів за відсутності перешкод. Оснащена 
яскравими світлодіодами, може працювати від блоку 
живлення або до 5 років від батарей.

ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну 
інформацію про StreetSiren. Перш ніж використовувати 
пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником 
користувача на сайті:
ajax.systems/ua/support/devices/streetsiren

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1 - Світлодіодна рамка.

2 - Світловий індикатор.

3 - Зумер сирени під 
металевою сіткою.

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оповіщення Звукове і світлове 
(світлодіоди)

Гучність звукового 
оповіщення:

85 дБ до 113 дБ на дистанції 
1 м (налаштовується))

Робоча частота 
п'єзооповіщувача 3,4±0,5 кГц

Захист від демонтажу Акселерометр

Радіосигнал До 1500 м
(за відсутності перешкод)

Живлення від 4 х CR123A, 3В

Строк роботи від 
елемента живлення До 5 років

Діапазон робочих 
температур

Від -25°С до +60°С

Габарити 200 х 200 х 51 мм

Робоча вологість До 95%

Вага

Діапазон частот 868.0–868.6 мГц

Максимальна потужність 
радіосигналу До 20 мВт

Модуляція GFSK

502 г

Мигає 2 рази на секунду

Відмінний 
рівень сигналу

Добрий 
рівень сигналу

Поганий
 рівень сигналу

Немає сигналу

Світиться, перериваючись
раз на 1.5 секунди

Мигає 5 разів на секунду

Короткочасно 
засвічується раз на 1.5 секунди

Статус індикатора Рівень сигналу
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4 - Кріпильна панель 
SmartBracket.

5 - Клеми приєднання 
зовнішнього 
живлення.

6 - QR код.

7 - Кнопка увімкнення / 
вимкнення.

8 - Місце фіксації панелі 
SmartBracket 
саморізом.

Для того щоб увімкнути сирену, затисніть кнопку 
увімкнення / вимкнення на 3 секунди. Вимикається 
сирена аналогічним чином. Якщо сирена не прив'язана 
до хабу, вона автоматично вимикається через 6 секунд 
після увімкнення.

2. Надягніть сирену на панель SmartBracket та покрутіть 
за годинниковою стрілкою, потім зафіксуйте пристрій 
шурупом.

Сирена може працювати від батарей або зовнішнього 
живлення (12В, необхідно просвердлити в кріпленні 
SmartBrаcket отвір для проводів). 

Напруга зовнішнього 
живлення 12В DC

Максимальний струм споживання при 
роботі сирени від зовнішнього 1.5 А

Рівень захисту корпусу IP54

1. StreetSiren.
2. Елемент живлення CR123A (попередньо встановлені) 
— 4 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

Коротка інструкція    UA

StreetSiren

Бездротова вулична сирена
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При монтажі та експлуатації сирени дотримуйтесь 
загальних правил електробезпеки при використанні 
електроприладів, а також вимог нормативно-правових 
актів щодо електробезпеки. Категорично забороняється 
розбирати пристрій під напругою і використовувати з 
пошкодженим шнуром живлення!

Гарантія на пристрої Ajax Systems Inc. діє 2 роки після 
купівлі й не поширюється на комплектну батарею. Якщо 
пристрій працює некоректно, рекомендуємо спершу 
звернутися до служби підтримки — у половині випадків 
технічні питання може бути вирішено віддалено!

Повний текст гарантійних зобов’язань — на сайті: 
ajax.systems/ru/warranty

Угода користувача:

ajax.systems/ru/end-user-agreement

Технічна підтримка:
support@ajax.systems

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Виробник: 
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аякс» 

04073, Україна, м.Київ, вул. Скляренка, 5
На замовлення Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems
Автотовари «130»
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