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NAVODILA ZA MONTAŽO
ALARMNEGA KOMPLETA ČUVAJ.SI
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Hvala, ker ste se odločili za nakup enega izmed najsodobnejših alarmnih
sistemov ČUVAJ.SI
Pred Vami so navodila za montažo kompleta Čuvaj. Pred začetkom montaže elementov natančno in
pozorno preberite ta navodila.
Komplet Čuvaj vsebuje:
1-krat
centralno enoto,
1-krat
brezžični IR-senzor,
1-krat
brezžični magnetni kontakt,
2-krat
daljinski upravljalnik,
2-krat
baterijo CR123A za magnetni kontakt (1-krat) in IR-senzor (1-krat),
1-krat
napajalnik za centralno enoto,
2-krat
nalepko »Varuje ČUVAJ«,
1-krat
komplet vijakov za namestitev elementov,
1-krat
enoletno naročnino na storitev ČUVAJ.SI.
OPOMBA: Baterija za magnetni kontakt in IR-senzor zadostujeta za 1–3 leta delovanja, odvisno od
gibanja.
Za namestitev boste potrebovali nekaj osnovnega orodja, npr. vrtalnik in izvijače, ter približno 3 ure časa.
Priporočamo, da se držite vrstnega reda v teh navodilih in izpolnite vsak korak, kot je opisano v
nadaljevanju. S tem si boste zagotovili največjo učinkovitost delovanja sistema, ki je pred vami.
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DOLOČITEV LOKACIJE CENTRALNE ENOTE
Izberite primerno lokacijo za namestitev centralne enote. Najprimernejši prostor je pri vhodu, kjer je
dosegljiva ob vstopu v objekt. Če boste za vklop ali izklop alarmnega sistema uporabljali le daljinske
upravljalce ali mobilno aplikacijo, potem je lahko centralna enota v katerem koli prostoru oz. je
priporočljivo, če je čim bolj na sredini objekta. Pri izbiri lokacije je zelo pomembna razdalja med centralno
enoto in daljinskimi senzorji. Ta naj bo v zaprtih prostorih največ 20 metrov, s čimer zagotovimo
nemoteno delovanje sistema. Če so razdalje večje, je treba pred namestitvijo senzorjev preizkusiti
delovanje povezave med senzorjem in centralno enoto. Ko preizkušamo brezžične senzorje, morajo biti
v objektu zaprta vsa vrata. S tem umetno zmanjšamo moč signala in zagotovimo pravilne pogoje za test.
Centralna enota naj bi bila nameščena v središču vseh brezžičnih senzorjev, s čimer zagotovimo enako
moč signala po objektu. Prostor, kjer bo nameščena centralna enota, naj ima v bližini (v radiju 1 metra)
omrežno napajanje (220-voltno vtičnico), kamor priklopimo napajalnik centralne enote.

MONTAŽA IN PRIKLOP CENTRALNE ENOTE
Na zadnji strani centralne enote se nahaja hrbtišče (slika 1), ki ga odstranite in namestite na ravno
površino stene s priloženimi vložki in vijaki. Hrbtišče že ima pripravljene izvrtine za pritrditev na primerna
mesta. S pomočjo vodne tehtnice hrbtišče poravnate v vodoraven položaj in označite mesta, kjer boste
izvrtali luknje. V zid izvrtajte luknje s 6-milimetrskim svedrom za beton in vstavite priložene vložke. Če
bo centralna enota pritrjena na lesen zid, uporaba vložkov ni potrebna. Po namestitvi hrbtišča priključite
priložen napajalnik v centralno enoto in priključno vrvico namestite v za to namenjeno režo (slika 2).
Centralno enoto namestite na hrbtišče in jo povlecite navzdol za približno 1 centimeter, da se zatakne v
ležišče. Pri tem jo rahlo pritisnite k zidu, da se zatiči pravilno uležejo. Po končani montaži priključite
napajalnik v omrežno napetost.

HRBTIŠČE

Slika 1

VIJAKI

PRIKLOP NAPAJALNIKA

Slika 2
REŽA ZA PRIKLJUČNO VRVICO
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NAMESTITEV BREZŽIČNEGA IR-SENZORJA
IR-javljalnik namestimo s pomočjo priloženega nosilca (slika 3) na zid ali stop prostora, ki ga želimo
varovati. Lokacija senzorja je zelo pomembna. IR-senzor ne sme biti nameščen nad izvorom toplote ali v
njegovi bližini, kot so npr. različna grelna telesa, namenjena ogrevanju prostorov, klimatska naprava, ali
izvori pare in druge toplote. Navadno se senzor namesti v kot prostora, in sicer nasproti vrat ali oken, ki
jih želimo varovati. Ker je območje, ki ga senzor pokriva, 90 stopinj, je optimalna namestitev v kotu
prostora. Višina namestitve senzorja je od 2 do 2,5 metra, kot prikazuje slika spodaj (slika 8). Nosilec se
najprej s pomočjo vijakov in vložkov pritrdi na izbrano lokacijo. Senzor odpremo tako, da odvijemo vijak
na spodnji strani (slika 4) in vstavimo izvijač v režico, da se zatič sprosti (slika 5). V senzor namestimo
priloženo baterijo (slika 6). Pozor: pri vstavljanju baterije pazite na pravilno polariteto (+ in –)! Po potrebi
nastavimo DIP-stikala v ustrezne položaje:
DIP 1 in 2 določata, koliko impulzov mora zaznati senzor, da pošlje
signal o alarmu. 1 pulz je najbolj občutljiv in primeren za zelo mirne
prostore brez oken, 3 pulzi pa so primerni za prostore z manjšimi
živalmi. V praksi se vse senzorje nastavi na 2 pulza.
DIP 3 in 4 sta za nastavitve. Če je DIP3 ON in DIP4 OFF, je senzor v
tesnem režimu in pošlje vsak alarm, ko zazna gibanje. Način varčevanja
baterije je s tem izklopljen in baterija se hitro prazni. Ta način se
uporablja za testiranje delovanja senzorjev.
DIP3 je OFF in DIP4 je ON je normalno delovanje senzorja. Varčevanje
baterije je v tem načinu vklopljeno. Baterija traja od 1 do 3 leta.
DIP3 OFF in DIP4 OFF je način za programiranje senzorja v centralno
enoto. Je identičen normalnemu načinu delovanja, ko pritisnemo
tamper stikalo.
Senzor zapremo in ga namestimo na nosilec. Pozorni moramo biti na utore na zadnji, zgornji strani
senzorja, ki se tesno priležejo na nosilec. Senzor se sproži in odda signal centralni enoti, ko se na njem
prižge modra signalizacijska LED-lučka. Ta nam prikazuje zaznavanje osebe v prostoru. Senzor zaradi
optimalnega delovanja pošlje signal centralni enoti vsake 3 minute. V vmesnem času centralni enoti ne
pošilja zaznavanja premikov.
Nosilec IR-senzorja

Odstranitev vijaka

Odpiranje senzorja

Slika 3

Slika 4

Slika 5
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NAMESTITEV BREZŽIČNEGA MAGNETNEGA KONTAKTA
Magnetni kontakt je sestavljen iz dveh elementov, in sicer oddajnika in magneta. Primerne lokacije za
namestitev magnetnega kontakta so okna, garažna ali vhodna vrata ali prostori, kjer IR-senzor ni možno
namestiti zaradi različnih toplotnih virov, ki ga motijo. Da magnetni kontakt deluje pravilno, mora biti v
času vklopa alarma v normalnem stanju, kar pomeni, da morajo biti vrata ali okna, na katerih je magnetni
kontakt nameščen, zaprta. Magnetni kontakt namestimo tako, da je oddajnik nameščen na fiksnem delu,
na primer na podboju vrat, magnet pa namestimo na krilo vrat, ki se gibljejo (primer slika 13). Namestitev
poteka tako, da odpremo oddajnik (slika 9) in magnet (slika 11) ter iz oddajnika s pomočjo izvijača
odstranimo tiskano vezje (slika 10). Oba plastična nosilca (slika 12) približamo k izbrani lokaciji. Oddajnik
in magnet sta lahko pri zaprtih vratih med sabo oddaljena največ 1 centimeter. Namestimo ju s
priloženimi vijaki, vstavimo tiskano vezje in baterijo (pri tem pazimo na polariteto + in –) v hrbtišče
oddajnika ter zapremo oddajnik in magnet.
Odpiranje oddajnika

Odstranitev
Odpiranje
tiskanega vezja magneta

Hrbtišče oddajnika
in magneta

Slika 9

Slika 10

Slika 12

Slika 11

Magnet na krilu
Oddajnik na okvirju

Slika 13
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REGISTRACIJA IN NASTAVITVE NA moj.čuvaj.si
Po končani montaži elementov alarmnega sistema ČUVAJ.SI so potrebne še registracija in uporabniške
nastavitve na spletnem središču moj.čuvaj.si. Omenjeno lahko naredite na kateremu koli računalniku, ki
ima dostop do interneta.
Spletno središče moj.čuvaj.si je eno najvarnejših platform za varno komuniciranje. Je vaša virtualna
varnostna služba, nad katero imate sami popoln nadzor. Je skupek najnovejših tehnologij, ki so združene
v enostaven in učinkovit uporabniški vmesnik, ki vam omogoča nadzor nad vašimi objekti, lahko pa imate
tudi dostop do drugih objektov, kot npr. do sosedove hiše.
Za
najboljšo
uporabniško
izkušnjo
priporočamo uporabo brskalnika Mozilla
Firefox ali Chrome. V vaš brskalnik vpišite
naslov moj.čuvaj.si in potrdite s tipko enter.

Odpre se prijavno okno za spletno središče
ČUVAJ.SI. Za prvo prijavo izberite gumb
»Registracija«.
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Odpre se okno za vpis registracijskih podatkov.

Ko izpolnite vsa polja, izberite gumb »Registracija«.

Strežnik vam na vaš e-naslov, ki ste ga vpisali pri registraciji, pošlje potrditveno elektronsko pošto, v
kateri se nahaja povezava za potrditev e-pošte. Kliknite na to povezavo za potrditev.

Povezava vam ponovno
odpre prijavno okno, v
katerega
vpišete
vaše
uporabniško ime in geslo. Za
vstop v spletno središče
izberete gumb »Prijava«.

Če ste pozabili geslo, kliknite na »Pozabljeno geslo«. V novo odprtem oknu vpišite vaš e-naslov, na
katerega vam bomo poslali navodila za ponastavitev gesla.
Za ponastavitev gesla vpišite vaše uporabniško ime – e-naslov – in
kliknite na gumb »Ponastavi geslo«.
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V elektronski pošti, ki jo boste prejeli, bo povezava, na katero kliknete, nato se vam odpre novo okno za
ponastavitev gesla.
Vpišite geslo. Zaradi varnosti ga je treba vnesti dvakrat. Ko boste
določili novo geslo, kliknite na gumb »Spremeni geslo«.

Po uspešni prijavi v spletno središče se odpre osnovno okno.

Gumb »Dodaj Čuvaja« je obarvan zeleno, kar pomeni, da je treba najprej dodati Čuvaja v spletno
središče. Po kliku na gumb se odpre okno za dodajanje Čuvaja.
V polje »Aktivacijska koda« vnesemo aktivacijsko kodo, ki jo
najdemo na nalepki škatle kompleta Čuvaj ali na zadnji strani
centralne enote.
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Ko vnesemo aktivacijsko kodo in se postavimo na naslednje polje »Naziv«, se aktivacijska koda
samodejno preveri in opozorilni trikotnik se spremeni v kljukico. Če smo se zmotili, se prikaže opozorilni
tekst z opisom napake.
Izpolnimo še ostala dva polja. »Naziv« je ime
objekta, kjer je Čuvaj vgrajen. Ta naziv bo
prikazan tudi na SMS-sporočilih pri
obveščanju. Naslov je informativnega značaja
in je potreben, da se objekti med sabo ločijo.

Po vnosu Čuvaja se prikaže celotno spletno središče in aplikacija se naloži za upravljanje in nastavitve.

Ko se bo Čuvaj po nekaj minutah samodejno povezal, bo »Povezava« spremenila ikono v sklenjeno
zeleno. »Stanje« prikazuje, ali je alarmni sistem trenutno vklopljen (sklenjena rdeča ključavnica) ali
izklopljen (razklenjena zelena ključavnica). Spremembe se odražajo v realnem času. Če se je na objektu
sprožil alarm in še ni bilo izklopa, bo ikona »Alarm« rdeča (rdeč vrteči zvonček).
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Na levi strani spodaj je treba vnesti podatke o Čuvaju. To naredimo s klikom na gumb »Nastavitve«,
kamor vnesemo manjkajoče podatke.

Na desni strani okna nastavitve se nahajajo še dodatne nastavitve za opis uporabnikov in lokacij
senzorjev. Za ustrezne zaporedne številke uporabnikov in senzorjev glejte navodila za uporabo in
programiranje, kjer so priložene tudi tabele za lastno evidenco.

NASTAVITVE DODAJANJA UPORABNIKOV
Uporabniki so vse osebe, ki imajo možnost upravljanja sistema s kodo, daljincem ali z mobilno aplikacijo.
Na desni strani prikaza nastavitev kliknemo na »Uporabniki«. Za dodajanje pritisnemo na gumb »+«. Če
želimo izbrisati uporabnika, ga najprej označimo, nato pa kliknemo gumb »–« in potrdimo. Za urejanje
imena označimo uporabnika in kliknemo na gumb za urejanje (»svinčnik«).
Izbirno okence »Otrok prišel/odšel« je namenjeno obveščanju po SMS-sporočilih ali prek e-pošte o
vklopih in izklopih tega uporabnika (to funkcijo torej vključite tistim uporabnikom/otrokom, ki jih želite
spremljati, kdaj vklopijo/izklopijo alarmni sistem). Po končanju kliknemo na gumb »Potrdi«.
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NASTAVITVE DODAJANJA LOKACIJ SENZORJEV
Lokacije senzorjev so opisna imena prostorov, kjer se nahajajo senzorji, in pomagajo pri interpretaciji
SMS-sporočil. Na desni strani prikaza nastavitev kliknemo na »Lokacija senzorja«. Za dodajanje
pritisnemo na gumb »+«. Če želimo izbrisati lokacijo senzorja, jo najprej označimo, nato pa kliknemo
gumb »–«.
Za urejanje imena ali modela senzorja označimo senzor in kliknemo na gumb za urejanje (»svinčnik«).
Po končanju kliknemo na gumb »Potrdi«.
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SMS-OBVEŠČANJE
SMS-obveščanje je namenjeno temu, da se določene uporabnike obvešča z SMS-sporočili o različnih
dogodkih, ki nastanejo na objektu. S klikom na gumb »Obveščanje« na levi strani dobimo prikaz
nastavitev.

Privzeto prikaže nastavitve SMS-obveščanja. Za dodajanje pritisni na gumb »+«. Prikaže se pojavno okno,
kjer v polje »GSM številka« vpišemo številko, na katero bodo poslana obvestila. Spodaj izberemo »Tip
alarma«, za katerega želimo, da se prejme na to GSM-številko. Tipi dogodkov, ki jih lahko izberemo, so
sledeči:
Alarm – alarmi sproženi, ko je objekt pod alarmom (vklop sistema), sabotaža senzorja, v
primeru, da ga kdo odpre, sabotaža centralne enote, sirene itd.
Izklop – ko nekdo izklopi alarm v objektu.
Vklop – ko nekdo vklopi alarm v objektu.
Servisna obvestila – izpad omrežnega napajanja iz 220 V, slaba baterija na centralni enoti, slaba
baterija na posameznem senzorju, ni RF-povezave med senzorjem in centralno enoto itd.
Stanje povezave – izpad povezave med Čuvajem na vašem objektu in nadzornim strežnikom.
Otrok prišel/odšel – če pri uporabniški kodi označimo to polje, bomo dobili obvestilo, ko bo
nekdo s to kodo naredil vklop ali izklop sistema.
Če želimo izbrisati osebo za obveščanje, jo najprej označimo, nato pa kliknemo gumb »–« in potrdimo.
Za urejanje GSM-številke ali tipov dogodkov označimo uporabnika in kliknemo na gumb za urejanje
(»svinčnik«). Po končanju kliknemo na gumb »Potrdi«. Vnesena številka ne sme vsebovati presledkov!
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OBVEŠČANJE PO E-POŠTI
Obveščanje po e-pošti je namenjeno pošiljanju obvestil o različnih dogodkih, ki nastanejo na vašem
objektu, na določene e-naslove.
Znotraj polja »Obveščanje« na desni strani zgoraj izberemo polje »e-naslov«.
Za dodajanje e-naslova pritisnemo na gumb »+«. Prikaže se pojavno okno »Dodaj obvestilo«, kjer v polje
»e-naslov« vpišemo elektronski naslov, na katerega bodo poslana obvestila. Spodaj izberemo »Tip
alarma«, za katerega želimo, da se prejema na ta e-naslov. Tipi dogodkov, ki jih lahko izberemo, so
naslednji:
Alarm – alarmi sproženi, ko je objekt pod alarmom (vklop sistema), sabotaža senzorja, v
primeru, da ga kdo odpre, sabotaža centralne enote, sirene itd.
Izklop – ko nekdo izklopi alarm v objektu.
Vklop – ko nekdo vklopi alarm v objektu.
Servisna obvestila – izpad omrežnega napajanja iz 220 V, slaba baterija na centralni enoti, slaba
baterija na posameznem senzorju, ni RF-povezave med senzorjem in centralno enoto itd.
Stanje povezave – izpad povezave med Čuvajem na vašem objektu in nadzornim strežnikom.
Otrok prišel/odšel – če pri uporabniški kodi označimo to polje, bomo dobili obvestilo, ko bo
nekdo s to kodo naredil vklop ali izklop sistema.
Izberemo še »Interval obveščanja«, ki je lahko »Takoj«, enkrat »Dnevno«, enkrat »Tedensko« ali enkrat
»Mesečno«. Uporabljamo lahko tudi več e-naslovov z različnimi nastavitvami. Po končanju kliknemo na
gumb »Potrdi«.
Če želimo izbrisati osebo za obveščanje, jo najprej označimo, nato pa kliknemo gumb »–« in potrdimo.
Za urejanje GSM-številke ali tipov dogodkov označimo uporabnika in kliknemo na gumb za urejanje
(»svinčnik«). Po končanju kliknemo na gumb »Potrdi«.
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