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Jak to działa:  

1. Podłącz wzmacniacz do źródła zasilania, przy użyciu złącza oznaczonego “RadioLink only”. Kiedy 

wzmacniacz zostanie podłączony, zaświeci się zielone światełko.  

 

2. Podłącz odbiornik do źródła zasilania, używając złącza oznaczonego “horseAlarm receiver only”:  
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3. Włącz odbiornik, naciskając przycisk ON na wierzchu urządzenia: 

 

4. Upewnij się, że używasz ustawienia odbiornika “Simple Mode”, naciskając przycisk “D” tak długo, 

aż ukaże się poniższy obrazek przedstawiający konia. 

 

Po około 40 s wskaźnik “LINK” zmieni kolor na czerwony, a odbiornik wyda dźwięk informujący Cię  o 

tym, że odbiornik nie otrzymuje danych z nadajnika.  
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5. Wyjmij nadajnik z kieszeni skórzanej uprzęży:  

 

 

Odkręd 4 śruby, by otworzyd nadajnik. Usuo mały kawałek papieru oddzielający jedną z baterii lub 

włóż nowe baterie. To spowoduje włączenie nadajnika i umożliwi przekazywanie danych z nadajnika 

do odbiornika. Trzymaj nadajnik poza kieszenią, leżący płasko “na plecach”, z logiem skierowanym do 

góry. 

 

Podczas pierwszych 4 min od włączenia nadajnika do prądu, nadajnik będzie w trybie “fast-mode”, 

co oznacza, że będzie wysyłał dane co 2 sekundy, aby uprościd prezentację funkcjonalności dla 

początkującego użytkownika. Po 4 min nadajnik przejdzie w tryb “normal-mode” i  będzie wysyłał 

dane co 20 s, by zaoszczędzid energię i zapewnid użytkownikowi 6 miesięcy żywotności baterii. 

 

“LINK” powinien teraz zmienid kolor z czerwonego na zielony i przestad wydawad dźwięki. To 

oznacza, że komunikacja pomiędzy urządzeniami działa i możesz teraz przetestowad funkcje pocenia 

[S] i pozycji [P]. 

 

 

 



  

“How It Works”    horseAlarm™ by LUDA Elektronik, Sweden    Version 1.0 

6. Upewnij się, że odbiornik jest ustawiony na alarm *S+ lub *P+, naciskając przycisk (B), aż w górnej 

części wyświetlacza ukaże się symbol *S/P+. Jeżeli wciśniesz i przytrzymasz przycisk (B) przez kilka 

sekund, zmienisz również tryb pozycji, na jaki ma byd ustawiony odbiornik: A, B lub C. Wybierz tryb 

pozycji C dla “colic mode”, który jest najszybszym trybem alarmu, (najłatwiejszym do demonstracji). 

Umieśd nadajnik w pozycji takiej, jak na zdjęciu poniżej, by zasymulowad, że koo leży: 

Zauważ, że koo na wyświetlaczu leży. Wkrótce w odbiorniku zadziała alarm pozycji w formie 

czerwonego światełka i sygnału dźwiękowego.  

 

Aby wyłączyd alarm, obród nadajnik w górę (z logiem na górze) i naciśnij przycisk (C). Dla możliwie 

najwyższego bezpieczeostwa nadajnik wysyła sygnał alarmowy 3 razy, (na wypadek, gdyby pierwszy 

sygnał alarmowy nie dotarł do odbiornika z powodu nieprzewidzianych zakłóceo przekazu). To 

oznacza, że będziesz musiał(a) wyłączad alarm trzykrotnie, naciskając przycisk (C). 



  

“How It Works”    horseAlarm™ by LUDA Elektronik, Sweden    Version 1.0 

7. By w łatwy sposób zaprezentowad działanie alarmu pocenia, ustaw poziom pocenia na niski (taki, 

jak 2 lub 3), naciskając przycisk (A), aż w prawej części wyświetlacza wyświetli się w kółku numer 2 

lub 3. 

Po ustawieniu alarmowego poziomu pocenia na odbiorniku, chwyd jeden z czujników pocenia tak, jak 

na zdjęciu poniżej: 

 

 

Kiedy pomierzony poziom pocenia jest tak wysoki jak twój poziom alarmowy (lub wyższy), odbiornik 

wysyła sygnał alarmowy w formie czerwonego światełka i sygnału dźwiękowego. Aby wyłączyd alarm, 

puśd czujniki i naciśnij przycisk (C).  
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Tryb zaawansowany:  

Tryb zaawansowany (Advanced Mode), (który może się również nazywad “Graph Mode” lub “History 

Mode”), jest włączany przez naciśnięcie przycisku (D) i informuje użytkownika o zachowaniu konia w 

ciągu ostatnich 6 godzin.  

Aby zademonstrowad jego funkcjonalnośd, zaleca się, by zresetowad nadajnik poprzez wyjęcie jednej z 

baterii z nadajnika i włożenie jej z powrotem. Należy również zresetowad wzmacniacz, poprzez 

wyjęcie i ponowne włożenie przewodu zasilającego. Dzięki temu nadajnik będzie wysyłał dane 

szybciej, co uprości demonstrację. 

W trybie demonstracyjnym cały wyświetlacz jest wypełniony danymi 10-minutowymi 

przedstawionymi na wykresach. Podczas normalnego użytkowania (4 min po zresetowaniu) 

całkowite wypełnienie wyświetlacza wykresami przedstawiającymi zachowanie konia trwa 6 

godzin.  

Układaj nadajnik w różnych pozycjach oraz chwytaj czujniki pocenia, by stworzyd wykresy podobne 

do poniższych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmy działają tak samo, jak w trybie “Simple Mode”. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Aby zmienid głośnośd lub podświetlenie wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk (D) przez 2 

sekundy, by wejśd w tryb “Settings Mode”. Naciskając przyciski (A), (B) lub (C), (A) zmieniasz 

ustawienia wyświetlacza pomiędzy ON, OFF or AUT = 1 min. (B) kalibrujesz termometr wzmacniacza 

w stajni (patrz podręcznik) i (C) zmieniasz głośnośd alarmu.  

Powrót do “Simple Mode” lub “Advanced Mode” poprzez naciśnięcie przycisku (D). 

 

Aby uzyskad więcej informacji, proszę zapoznad się z najnowszym podręcznikiem, dostępnym pod 

adresem: 

www.horsealarm-europe.com, wysład e-mail na adres: service@horsealarm-europe.com 

/ lub zadzwonid do LUDA Elektronik Customer Support pod nr tel.: +46 (31) 31 30 290. 

Dziękujemy za zakup produktu LUDA Elektronik! 

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

