Artykuï promocyjny

Alarm – co zrobiÊ gdy…

nas zbtego nie zwalnia. Gdy jednak zapomnimy
hasïa, najlepiej skontaktowaÊ siÚ bezpoĂrednio
zbinstalatorem, który opiekuje siÚ naszym
alarmem domowym. Numer kontaktowy do
instalatora warto wiÚc zapisaÊ sobie wbpamiÚci
telefonu.
Wbsystemie jest dodatkowy uĝytkownik
„Wbpewnym obiekcie na proĂbÚ policji
odczytywaïem pamiÚÊ zdarzeñ ibokazaïo
siÚ, ĝe instalator, który zamontowaï alarm,
stworzyï wbnim dodatkowego uĝytkownika,
którego po kilku latach wykorzystaï do
otwarcia sklepu poza godzinami pracy”.
Historia ta powinna byÊ dla nas przestrogÈ,
ĝe równieĝ wĂród instalatorów moĝe zdarzyÊ
siÚ ktoĂ nie do koñca uczciwy. Po montaĝu
alarmu domowego warto wiÚc sprawdziÊ, czy
wszystkie ustawienia sÈ zgodne zbprojektem,
np. czy lista uĝytkowników zgadza siÚ
zbliczbÈ osób, które powinny mieÊ dostÚp do
chronionego obiektu. CzynnoĂÊ tÚ wykonajmy
razem zbinstalatorem.
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Prawidïowy montaĝ alarmu domowego to skomplikowany
ibzïoĝony proces, warto wiÚc, aby zajÈï siÚ nim profesjonalny ibgodny zaufania instalator. Co wiÚcej, sama instalacja
to teĝ jeszcze nie wszystko – umiejÚtnoĂÊ obsïugiwania
alarmu na co dzieñ jest równie waĝna.
Poniĝej opisujemy 5 przykïadowych sytuacji,
zbktórymi moĝe siÚ spotkaÊ uĝytkownik
alarmu domowego wbtrakcie codziennego
uĝytkowania. Pokazujemy co zrobiÊ, aby bez
stresu poradziÊ sobie zbkaĝdÈ zbnich.

1

Czujka „miga”, abalarmu brak
Czujki wyposaĝone sÈ wbdiody
sygnalizujÈce zarówno pracÚ urzÈdzenia,
jak ibwystÈpienie alarmu. Czasami jednak
zdarza siÚ tak, ĝe czujka wskazuje naruszenie
wbobszarze, wbktórym zostaï zaïÈczony alarm,
lecz informacja taka nie pokazuje siÚ ani na
manipulatorze, ani aplikacji mobilnej, za
pomocÈ której sterujemy naszym alarmem.
NajczÚstszÈ przyczynÈ wystÈpienia takiej
sytuacji jest niedopatrzenie instalatora. Aby
tego uniknÈÊ, wystarczy po instalacji alarmu
wraz zbinstalatorem przetestowaÊ dziaïanie
wszystkich czujek ibinnych urzÈdzeñ,
sprawdzajÈc, czy zapisy wbpamiÚci zdarzeñ
wskazujÈ poprawne wyniki testów. Warto
tÚ czynnoĂÊ powtarzaÊ przy corocznych
przeglÈdach systemu.
Instalator nie odbiera telefonu
Awarie wszelkiego sprzÚtu majÈ dziwnÈ
tendencjÚ do wystÚpowania wbnajmniej
sprzyjajÈcych momentach. Nie inaczej jest
zbinstalacjÈ alarmowÈ. Co wiÚc moĝemy
zrobiÊ, jeĂli nasz domowy alarm SATEL
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wymaga pomocy technicznej (np. rozïadowaï
siÚ akumulator ibtrzeba go wymieniÊ na
nowy), abopiekujÈcy siÚ nim instalator
akurat jest na urlopie ibnie odbiera telefonu?
ZbpomocÈ wbtakiej sytuacji przyjdzie nam
strona mieszkajbezpiecznie.pl, która zawiera
przydatne informacje obalarmach oraz numery
kontaktowe do ekspertów SATEL.
Wygodnym ěródïem pomocy jest takĝe strona
www.satel.pl, na której znajdujÈ siÚ informacje
oburzÈdzeniach ibinstrukcje do kaĝdego zbnich.
Dodatkowo na stronie tej znaleěÊ moĝna listÚ
dystrybutorów urzÈdzeñ SATEL. Wbpunktach
sprzedaĝy otrzymamy kontakt do instalatora,
który pomoĝe rozwiÈzaÊ nasz problem. JeĂli
natomiast posiadamy urzÈdzenia producenta
innego niĝ SATEL, to potrzebnych informacji
moĝemy szukaÊ np. wbinstrukcjach obsïugi
ibna firmowych stronach www.
Nie pamiÚtasz hasïa
Uĝywanie pilota zdalnego sterowania
do obsïugi alarmu jest wygodne, powoduje
jednak, ĝe szybko zapominamy, jakie jest
nasze hasïo dostÚpowe. To zbkolei moĝe byÊ
niebezpieczne, gdy zgubimy lub uszkodzimy
pilota. Co wiÚcej, równieĝ tym, którzy na
co dzieñ korzystajÈ zbhasïa, zdarza siÚ je
zapomnieÊ, np. po dïugim urlopie. Miejmy
wiÚc na uwadze, ĝe pamiÚtanie naszego hasïa
jest wbnaszym interesie, abposiadanie pilota
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Wyjeĝdĝamy na dïuĝej
Gdy manipulator reaguje poprawnie na
nasze polecenia, moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe caïy
system dziaïa poprawnie. Moĝe siÚ jednak
zdarzyÊ, ĝe np. agencja ochrony nie otrzymuje
powiadomieñ zbnaszego systemu. Dla
wïasnego bezpieczeñstwa powinniĂmy wiÚc
co jakiĂ czas, abzwïaszcza przed dïuĝszym
wyjazdem, upewniÊ siÚ, ĝe monitoring
dziaïa sprawnie. NajproĂciej moĝna to
zrobiÊ przez kontakt zbagencjÈ ibwspólne
wywoïanie kontrolowanego alarmu. Wielu
producentów systemów alarmowych posiada
takĝe dedykowane programy ibaplikacje
mobilne, które umoĝliwiÈ nam samodzielne
sprawdzenie poprawnoĂci dziaïania
monitoringu.

Kaĝdemu zbnas mogÈ przytrafiÊ siÚ róĝne
sytuacje zwiÈzane zbuĝytkowaniem alarmu
domowego. Jednak jak widaÊ, moĝna je wbprosty
sposób rozwiÈzaÊ. AbjeĂli bÚdziemy potrzebowaÊ
dalszych informacji na temat poszczególnych
urzÈdzeñ, warto siÚgnÈÊ do doïÈczonych do
nich instrukcji obsïugi. Zadbajmy wiÚc obto, by
instalator je ubnas zostawiï.
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