
ІНСТРУКЦІЯ 

користувача про порядок постановки (зняття) охоронної сигналізації системи «Лунь» на пульт. 

 

1. Безпосередньо перед постановкою системи сигналізації під охорону на пульт 

відповідальна особа повинна: 

a) оглянути об'єкт з метою виявлення і видалення з території сторонніх осіб і 

тварин; 

b) закрити вікна, двері, люки, решітки на замикаючі пристрої (засувки, замки), 

вимкнути кондиціонери; 

c) оглянути засоби сигналізації, звернувши особливу увагу на те, щоб датчики 

охоронної сигналізації не були закриті сторонніми предметами; 

d) прибрати грошові кошти, вироби з дорогоцінних металів, отрути, наркотичні 

речовини в сейфи або металеві шафи. 

2. При постановці системи сигналізації під охорону на пульт необхідно: 

a) закрити вхідні двері, підійти до клавіатури або до зчитувального пристрою і 

припинити рух в зоні спрацьовування датчика руху; 

b) червоні світлодіоди зон з 1 по 8 (якщо такі є) не повинні світитися. У разі, якщо 

будь-якої світлодіод зони з 1 по 8 світиться то необхідно перевірити приміщення 

відповідної зони. Відповідність зон і приміщень можна уточнити у операторів пульта; 

c) на клавіатурі набрати особистий 4-хзначний код користувача або докласти 

електронний ключ до зчитувального пристрою. При цьому включається 

переривчастий звуковий сигнал затримки на «Вихід»; 

d) протягом ______ секунд вийти з приміщення, що охороняється і зачинити вхідні 

двері; 

e) проконтролювати постановку під охорону за допомогою виносного індикатора, 

який повинен світитися рівно і постійно. Якщо виносний індикатор блимає, слід 

почекати 1-2 хвилини, до повного включення (індикатор не повинен блимати). В 

іншому випадку, зняти об'єкт з охорони і зателефонувати на пульт. 

f) якщо не виходить поставити об’єкт під охорону необхідно повторити п.2.b).  

3. У разі, якщо в момент постановки об'єкта під охорону є необхідність повернутися в 

приміщення, що охороняються, то слід дочекатися постановки під охорону, після цього зняти 

об'єкт з охорони (незалежно відкрита / закрита в даний момент вхідні двері). 

4. При знятті об'єкта з охорони необхідно:  

a) відкрити вхідні двері, після чого включиться переривчастий звуковий сигнал затримки на 

«Вхід»;  

b) протягом ______ секунд увійти в приміщення, що охороняється набрати особистий 4-х 

значний код користувача або докласти електронний ключ до зчитувального пристрою, при 

цьому звуковий сигнал вимкнеться. 

5. При спрацьовуванні охоронної сигналізації в момент постановки об'єкта або його зняття з 

охорони (включення звукового сигналу сирени), необхідно зняти об'єкт з охорони, зателефонувати 

на пульт для скасування виїзду групи мобільного реагування. 

6. При виявленні несправностей охоронної сигналізації повідомити оператору пульта. 

 

ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ СИРЕНИ НАБРАТИ НА КЛАВІАТУРІ ОСОБИСТИЙ  

КОД КОРИСТУВАЧА АБО ПРРИКЛАДІТЬ ЕЛЕКТРОННИЙ КЛЮЧ  

ДО ЗЧИТУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ 

 

Пульт охорони (цілодобово): 

(067) 431-63-62;   (095) 774-88-15; 

(063) 199-28-41;   (056) 736-26-69. 


