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Artyku  promocyjny

Poni ej opisujemy 5 przyk adowych sytuacji, 
z którymi mo e si  spotka  u ytkownik 
alarmu domowego w trakcie codziennego 
u ytkowania. Pokazujemy co zrobi , aby bez 
stresu poradzi  sobie z ka d  z nich.

1Czujka „miga”, a alarmu brak
Czujki wyposa one s  w diody 

sygnalizuj ce zarówno prac  urz dzenia, 
jak i wyst pienie alarmu. Czasami jednak 
zdarza si  tak, e czujka wskazuje naruszenie 
w obszarze, w którym zosta  za czony alarm, 
lecz informacja taka nie pokazuje si  ani na 
manipulatorze, ani aplikacji mobilnej, za 
pomoc  której sterujemy naszym alarmem. 
Najcz stsz  przyczyn  wyst pienia takiej 
sytuacji jest niedopatrzenie instalatora. Aby 
tego unikn , wystarczy po instalacji alarmu 
wraz z instalatorem przetestowa  dzia anie 
wszystkich czujek i innych urz dze ,
sprawdzaj c, czy zapisy w pami ci zdarze
wskazuj  poprawne wyniki testów. Warto 
t  czynno  powtarza  przy corocznych 
przegl dach systemu.

2Instalator nie odbiera telefonu
Awarie wszelkiego sprz tu maj  dziwn

tendencj  do wyst powania w najmniej 
sprzyjaj cych momentach. Nie inaczej jest 
z instalacj  alarmow . Co wi c mo emy 
zrobi , je li nasz domowy alarm SATEL 

wymaga pomocy technicznej (np. roz adowa
si  akumulator i trzeba go wymieni  na 
nowy), a opiekuj cy si  nim instalator 
akurat jest na urlopie i nie odbiera telefonu? 
Z pomoc  w takiej sytuacji przyjdzie nam 
strona mieszkajbezpiecznie.pl, która zawiera 
przydatne informacje o alarmach oraz numery 
kontaktowe do ekspertów SATEL. 
Wygodnym ród em pomocy jest tak e strona 
www.satel.pl, na której znajduj  si  informacje 
o urz dzeniach i instrukcje do ka dego z nich. 
Dodatkowo na stronie tej znale  mo na list
dystrybutorów urz dze  SATEL. W punktach 
sprzeda y otrzymamy kontakt do instalatora, 
który pomo e rozwi za  nasz problem. Je li 
natomiast posiadamy urz dzenia producenta 
innego ni  SATEL, to potrzebnych informacji 
mo emy szuka  np. w instrukcjach obs ugi 
i na firmowych stronach www.

3Nie pami tasz has a
U ywanie pilota zdalnego sterowania 

do obs ugi alarmu jest wygodne, powoduje 
jednak, e szybko zapominamy, jakie jest 
nasze has o dost powe. To z kolei mo e by
niebezpieczne, gdy zgubimy lub uszkodzimy 
pilota. Co wi cej, równie  tym, którzy na 
co dzie  korzystaj  z has a, zdarza si  je 
zapomnie , np. po d ugim urlopie. Miejmy 
wi c na uwadze, e pami tanie naszego has a
jest w naszym interesie, a posiadanie pilota 

nas z tego nie zwalnia. Gdy jednak zapomnimy 
has a, najlepiej skontaktowa  si  bezpo rednio 
z instalatorem, który opiekuje si  naszym 
alarmem domowym. Numer kontaktowy do 
instalatora warto wi c zapisa  sobie w pami ci 
telefonu.

4W systemie jest dodatkowy u ytkownik
 „W pewnym obiekcie na pro b  policji 

odczytywa em pami  zdarze  i okaza o
si , e instalator, który zamontowa  alarm, 
stworzy  w nim dodatkowego u ytkownika, 
którego po kilku latach wykorzysta  do 
otwarcia sklepu poza godzinami pracy”. 
Historia ta powinna by  dla nas przestrog ,
e równie  w ród instalatorów mo e zdarzy

si  kto  nie do ko ca uczciwy. Po monta u
alarmu domowego warto wi c sprawdzi , czy 
wszystkie ustawienia s  zgodne z projektem, 
np. czy lista u ytkowników zgadza si
z liczb  osób, które powinny mie  dost p do 
chronionego obiektu. Czynno  t  wykonajmy 
razem z instalatorem.

5Wyje d amy na d u ej
Gdy manipulator reaguje poprawnie na 

nasze polecenia, mo e si  wydawa , e ca y
system dzia a poprawnie. Mo e si  jednak 
zdarzy , e np. agencja ochrony nie otrzymuje 
powiadomie  z naszego systemu. Dla 
w asnego bezpiecze stwa powinni my wi c
co jaki  czas, a zw aszcza przed d u szym 
wyjazdem, upewni  si , e monitoring 
dzia a sprawnie. Najpro ciej mo na to 
zrobi  przez kontakt z agencj  i wspólne 
wywo anie kontrolowanego alarmu. Wielu 
producentów systemów alarmowych posiada 
tak e dedykowane programy i aplikacje 
mobilne, które umo liwi  nam samodzielne 
sprawdzenie poprawno ci dzia ania 
monitoringu.

Ka demu z nas mog  przytrafi  si  ró ne 
sytuacje zwi zane z u ytkowaniem alarmu 
domowego. Jednak jak wida , mo na je w prosty 
sposób rozwi za . A je li b dziemy potrzebowa
dalszych informacji na temat poszczególnych 
urz dze , warto si gn  do do czonych do 
nich instrukcji obs ugi. Zadbajmy wi c o to, by 
instalator je u nas zostawi .

Prawid owy monta  alarmu domowego to skomplikowany 
i z o ony proces, warto wi c, aby zaj  si  nim profesjonal-
ny i godny zaufania instalator. Co wi cej, sama instalacja 
to te  jeszcze nie wszystko – umiej tno  obs ugiwania 
alarmu na co dzie  jest równie wa na.

Alarm – co zrobi  gdy…
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