
  

“Toimintaperiaate”    horseAlarm™ by LUDA Elektronik, Sweden    Versio 1.0 

 

 

Toimintaperiaate:  

1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on 

kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 

 

2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horseAlarm receiver 

only".  
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3. Käynnistä vastaanotin painamalla laitteen päällä olevaa ON-näppäintä: 

 

4. Varmista, että vastaanottimen "Simple Mode" -asetus on käytössä painamalla "D"-näppäintä, 

kunnes näyttöön tulee oheinen hevosen kuva. 

 

Noin 40 sek jälkeen "LINK"-merkkivalon väri vaihtuu punaiseksi ja vastaanotin antaa äänimerkin, joka 

ilmoittaa, että vastaanotin ei saa arvoja lähettimeltä.  
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5. Ota lähetin ulos nahkavaljaiden taskusta:  

 

 

Avaa lähetin kiertämällä auki sen 4 ruuvia. Irrota pieni, yhden pariston väliin laitettu paperinpala, tai 

vaihda paristot. Tämän jälkeen lähetin käynnistyy ja alkaa lähettää signaalia vastaanottimeen. Pidä 

lähetin taskun ulkopuolella "selällään" siten, että sen logo on ylöspäin. 

 

Ensimmäisen 4 minuutin aikana, kun virta on ollut kytkettynä, lähetin toimii "pikatilassa", jolloin 

se lähettää signaaleja 2 sekunnin välein, mikä helpottaa sen toimintojen esittelyä henkilölle, joka 

käyttää sitä ensimmäistä kertaa.  4 minuutin jälkeen laite siirtyy "normaalitilaan" ja lähettää 

signaaleja 20 sekunnin välein, mikä säästää paristoja ja saa ne kestämään 6 kuukautta. 

 

"LINK"-merkkivalo on tässä vaiheessa vaihtunut punaisesta vihreäksi ja äänimerkki on vaiennut. Tämä 

tarkoittaa, että laitteet ovat yhteydessä keskenään ja että sen hikoilu- [S] ja tilatoimintoja [P] voidaan 

kokeilla. 
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6. Varmista, että vastaanotin on asetettu joko [S]- tai [P]-hälytykselle painamalla (B)-näppäintä, 

kunnes [S/P]-symboli näkyy näytön yläosassa. Jos (B)-näppäin pidetään alhaalla pari sekuntia, 

vastaanottimen sijaintitilan valintaikkuna tulee näyttöön: A, B tai C. Valitse tilaksi "koliikkitila" C, joka 

on hälytystiloista nopein (ja helpoin esitellä). 

Aseta lähetin oheisen kuvan mukaisesti ikään kuin hevonen olisi makuulla: 

Katso, miten näytön hevonen asettuu makuulle. Hetken kuluttua vastaanotin antaa hälytyksen, mikä 

ilmenee punaisena valona ja äänimerkkinä.  

 

Lopeta hälytys kääntämällä lähetin pystyasentoon (siten, että logo on ylhäällä) ja painamalla (C)-

näppäintä. Lähetin lähettää hälytyksen turvallisuussyistä 3 kertaa (ajatuksena se, että ensimmäinen 

hälytys on saattanut jäädä vastaanottimelta huomaamatta ennakoimattoman häiriön vuoksi). Toisin 

sanoen hälytys on kuitattava 3 kertaa painamalla (C)-näppäintä. 
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7. Hikoiluhälytys voidaan esitellä helposti säätämällä hikoilutaso erittäin alas (esim. 2 tai 3) 

painamalla (A)-näppäintä, kunnes näytön oikealla puolella olevan ympyrän sisällä on numero 2 tai 3. 

Kun vastaanottimen hikoiluhälytys on asetettu, tartu yhtä hikoiluanturia oheisen kuvan osoittamalla 

tavalla: 

 

 

Kun mitattu hikoilutaso on sama kuin hälytystaso (tai korkeampi), vastaanotin hälyttää näyttämällä 

punaista valoa ja antamalla äänimerkin. Lopeta hälytys päästämällä anturit ja painamalla (C)-

näppäintä.  
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Lisäasetustila:  

Lisäasetustilaan, jota voidaan kutsua myös graafiseksi tilaksi tai historiatilaksi, voidaan siirtyä 

painamalla (D)-näppäintä, jolloin käyttäjä näkee, mikä hevosen tila on ollut viimeisten 6 tunnin 

aikana.  

Toimintojen esittelyn yhteydessä on suositeltavaa nollata lähetin ottamalla yksi paristo ulos 

lähettimestä ja laittamalla se takaisin. Nollaa myöskin toistin irrottamalla virtajohto ja työntämällä 

se takaisin. Näin lähetin toimii tavallista nopeammin, mikä helpottaa esittelemistä. 

 Esittelytilassa koko näyttö täyttyy tiedoista 10 minuutissa. Normaalitilassa (4 minuutiin kuluttua 

nollauksen jälkeen) kestää 6 tuntia ennen kuin näyttö on täynnä hevosen toimintaa kuvaavia 

tietoja.  

Aseta lähetin alas eri sivuille tai tartu hikoiluantureihin niin, että saat oheisten kuvien kaltaisia 

kaavioita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälytys toimii samoin kuin "yksinkertaisessa tilassa". 

LISÄTIETOJA: 

Äänenvoimakkuuden tai näytön taustavalon muuttaminen, siirrä laite "asetustilaan" pitämällä (D)-

näppäin alhaalla 2 sekunnin ajan. Muuta taustavalon asetukseksi ON, OFF tai AUT = 1 min pitämällä 

(A)-, (B)- tai (C)-näppäintä alhaalla. (B) kalibroi tallin toistimen lämpömittarin (katso käyttöopas) ja (C) 

muuttaa hälytyksen äänenvoimakkuutta.  

Palaa "yksinkertaiseen tilaan" tai "lisäasetustilaan" painamalla (D)-näppäintä. 

 

Katso lisätiedot viimeisimmästä käyttöoppaasta, joka löytyy osoitteesta: 

www.horsealarm-europe.com, lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen:  

service@horsealarm-europe.com 

/ tai ottamalla yhteyttää LUDA Elektronikin asiakastukeen numerossa: +46 (31) 31 30 290. 

Kiitos siitä, että ostit LUDA Elektronik -tuotteen! 

http://www.horsealarm-europe.com/
mailto:service@horsealarm-europe.com

