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 TÄHELEPANU! Et teie juhtmega/juhtmevaba häiresignaal korralikult töötaks (s.t häire korral kõlaks), PEATE te sisestama 
esimese kasutaja telefoninumbri (kas kasutades tarkvara Eldes Configuration või telefonikõne kaudu). Telefoninumber TULEB 
sisestada isegi siis, kui SIM-kaart ei ole kasutusel (s.t on seadmesse sisestamata)! 

Enne süsteemi kasutamist lugege palun kasutusjuhendit, mis on leitav veebiaadressilt 
www.eldesalarms.com. Kasutusjuhendis õpetatakse, kuidas turvasüsteemi PITBULL ALARM PRO 
turvaliselt ja lihtsalt paigaldada ning kasutada. 

Oma vara kaitsmine häiresüsteemidega PITBULL ALARM PRO või PITBULL ALARM PRO-3G 
Kus ja kuidas häiresüsteemi kasutada 

 

 
 
Häiresüsteem PITBULL ALARM PRO (või PITBULL ALARM PRO-3G) on mugav ja kasutajasõbralik kaugjuhitav turvasüsteem 
majadele, suvilatele, maakodudele, garaažidele ja muudele ehitistele. Selles on kasutatud sisemist nano-SIM-kaarti (ei kuulu 
komplekti) ja infrapunaandurit. Häiresüsteem suhtleb teie mobiiltelefoniga, võimaldades: 

• kaitsta oma vara ka siis, kui olete kodust kaugel; 
• lülitada süsteemi mingite lisakuludeta sisse ja välja, 

ükskõik millises maailma nurgas te ka ei viibi; 
• saada tekstsõnumeid, mis teid süsteemi olekuga kursis 

hoiavad; 
 

• seadistada kuni kümme kasutajat süsteemi olekuga 
seotud sõnumeid ja/või turvahäireid saama; 

• saada tekstsõnumeid, mis teid ümbritseva ala 
temperatuuriga kursis hoiavad. 

Häiresüsteemil PITBULL ALARM PRO (ja PITBULL ALARM PRO-3G) on süsteemi laiendusvõimaluste jaoks sisseehitatud 
juhtmevaba moodul. Juhtmevaba moodul võimaldab teil Eldese juhtmevabasid seadmeid hõlpsalt süsteemiga siduda. 

KOMPLEKTI SISU 
Ese Kogus Ese Kogus 
Häiresüsteem .................................. 1 
Toiteallikas..................................... 1 
Kasutusjuhend ............................... 1 
Mini-USB-juhe ............................... 1 
Tagavaraaku.................................. 1 

Kruvid ............................................ 2 
Puidukruvid ................................... 2 
Mutrid ............................................ 2 
5,6 kΩ takisti ................................. 1 

Komplekti ei kuulu: sisestada tuleb oma SIM-kaart – soovitame lepingulist SIM-kaarti, mitte kõnekaarti. 

TÄHELEPANU! Süsteem PITBULL ALARM PRO-3G ühildub puhaste 3G-kaartidega. Süsteem PITBULL ALARM PRO EI ühildu 
puhaste 3G-SIM-kaartidega. PITBULL ALARM PRO toetab ainult 2G/GSM-SIM-kaarte ja 2G/GSM-profiile võimaldavaid 3G-
SIM-kaarte. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma GSM-operaatoriga. 

http://www.eldesalarms.com/
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TEHNILINE KIRJELDUS 
Toitepinge ......................................................... 11–15 V  500 mA max 
Jõudeolekus kasutatav voolutugevus ............... kuni 50 mA 
Tagavaraaku pinge, mahtuvus ......................... 8,4 V; 350 mAh  
Tagavaraaku tüüp ............................................. NiMh 
SIM-kaardi tüüp ................................................ Nano-SIM (PITBULL ALARM PRO – 2 pesa; PITBULL ALARM PRO-3G – 1 pesa) 
GSM-modemi sagedus ..................................... PITBULL ALARM PRO – Euroopa sagedused 900/1800 MHz; PITBULL ALARM 

PRO-3G – Euroopa sagedused 900/1800/2100 MHz, Põhja-Ameerika sagedused 
850/1900 MHz 

Mõõtmed........................................................... 124 x 67 x 58 mm (4,88 x 2,64 x 2,28 tolli) 
Töötemperatuuri vahemik ................................. -10 … +40 °C 
Suhteline õhuniiskus................................ ......... 0–90% RH temperatuuril 0 ... +40 °C (0–90% RH temperatuuril +32 ... +104 °F) 
Tagavaraaku tööaeg ......................................... kuni 24 tundi* 
Tuvastusnurk .................................................... 90° 
Suurim liikumistuvastuse ulatus........................ 10 m (32,81 jalga) 
Juhtmevaba riba ............................................... SM868 regioonile 1 ja ISM915 regioonile 2 
Juhtmevaba side ulatus .................................... avatud aladel kuni 3000 m (9482,5 jalga) 
Juhtmevabade seadmete suurim arv ................ 16 
Suhtlus ............................................................. SMS, häälkõned (EI ole saadaval süsteemiga PITBULL ALARM PRO-3G), GPRS-

võrk, ahelkommuteeritud andmeside 
Toetatud protokollid .......................................... Ademco Contact ID (EI ole saadaval süsteemiga PITBULL ALARM PRO-3G), 

EGR100, SIA IP 2013, Kronos, Cortex SMS 
BELL+: signaali väljundi kommuteeritud  
väärtused .......................................................... voolutugevus – 150 mA max; pinge – 15 V (PITBULL ALARM PRO välisel toitel) / 

7 V (PITBULL ALARM PRO tagavaraakul) 
* – kui Eldese pilveteenus on välja lülitatud; kui juhtmevaba saatja-vastuvõtja moodul on välja lülitatud 
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Süsteemide PITBULL ALARM PRO ja PITBULL ALARM PRO-3G osad 
PITBULL ALARM PRO 

SISEVAADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PITBULL ALARM PRO-3G 

SISEVAADE 
 

 

 

 

 

 

PITBULL ALARM PRO-3G 
SISEVAADE 

 
 
PITBULL ALARM PRO 

TAGAKÜLG 

 
PITBULL ALARM PRO-3G 

TAGAKÜLG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PITBULL ALARM PRO hoidja seinale kinnitamiseks 
2. Liikumistuvastusanduri lääts 
3. Toitepesa 
4. AC/DC-toide 
5. Toitejuhe 
6. Lähtestusnupp vaikeväärtuste taastamiseks 
7. Hoidik üksuse kohale kinnitamiseks 
8. Mini-USB-konnektor, et saaksite oma arvuti kaudu 

programmeerida 
9. Nano-SIM-kaartide pesad (esmane pesa asub sekundaarse 

pesa kohal). TÄHELEPANU! Sekundaarne pesa EI ole 
mudeli PITBULL ALARM PRO-3G puhul saadaval! 

10. GSM-moodul 
11. Varuaku juhuks, kui põhitoiteallika elektrivarustus on häiritud 
12. Liikumisandur võimalike sissetungijate tuvastamiseks 
13. Omavolilise tegevuse hoiatusnupp, et teid teavitada, kui 

keegi üksust omavoliliselt käsitseb 
15. Juhtmega tsoon juhtmega andurile ja signaali või näidiku 

ühenduse väljund 
16. Sisseehitatud GSM-antenn 
17. Sulavkaitsme F1 mudel – MINISMDC050F 0,5 A 
18. Sulavkaitsme F2 mudel – MINISMDC020F 0,2A 
19. LED-näidik 

 

Konnektor Kirjeldus 
BELL-/COM Signaali väljundi negatiivne klemm / väljundklemm / ühise tagasijuhtme klemm 
Z2 Turvatsooni klemm 
BELL+ Signaali väljundi positiivne klemm 

1 3 

2 

19 

4 
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7-SAMMULINE ALUSTUSJUHEND 
ÜLEVAADE 
Selles osas kirjeldatakse teile, kuidas turvasüsteemi PITBULL ALARM PRO (või PITBULL ALARM PRO-3G) kiiresti paigaldada, 
järgides allpool toodud lihtsaid juhiseid, mis koosnevad vaid seitsmest sammust. 
1. Eemaldage seadme esikaas. 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Sisestage välja SIM-kaart 
hoidikusse (PIN-koodi küsimine peab 
olema välja lülitatud). Veenduge, et 
kuldsed kontaktid on allapoole 
suunatud. 

 
 
 
 
 
 

3. Ühendage toitejuhe seadmega ja 
ühendage pistik vooluvõrku. 



2 6 ET PITBULL ALARM PRO V1.1 

 

 

4. Oodake üks minut, et seade käivituks. 
Seejärel valige oma mobiiltelefoniga 
seadmesse sisestatud SIM-kaardi 
number ja oodake, kuni seade 
automaatselt kõnest keeldub. Seade 
vastab teile tekstsõnumiga, mis 
kinnitab, et teie telefoninumber on 
edukalt seadme mällu salvestatud. 

 
 
 

5. Samast tekstsõnumist leiate ka 
automaatselt loodud ajutise SMS-
parooli (juhuslik neljast numbrist 
koosnev kombinatsioon XXXX). Saate 
selle parooli oma mobiiltelefoni kaudu 
ära muuta – trükkige alljärgnevat 
teksti sisaldav tekstsõnum: 
XXXX PSW YYY (kus XXXX tähistab 
teie ajutist SMS-parooli ja YYYY on 
uus neljakohaline SMS-parooli 
kombinatsioon). Tulemus peaks välja 
nägema umbes selline: 2583 PSW 
1234. Seejärel saatke see tekstsõnum 
oma seadme telefoninumbrile ja 
oodake vastust, mis kinnitab, et SMS-
parool on edukalt muudetud. 
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6. Teie süsteem on nüüd valvesse 
panekuks ja valvest mahavõtmiseks 
valmis. Enne valve sisselülitamist 
veenduge, et te ei seisa seadme ees. 

 
 
 
 
 
 

7. Oma süsteemi valvesse panekuks 
valige seadme SIM-kaardi 
telefoninumber ja oodake, kuni see 
kolm korda kutsub ja seejärel kõne 
katkestab. See tähendab, et süsteem 
on nüüd edukalt valves. Süsteemi 
valvest mahavõtmiseks valige SIM-
kaardi number ja oodake, kuni see 
ühe korra kutsub ja seejärel kõne 
katkestab. Süsteem on nüüd edukalt 
valvest maha võetud. Mõlemal juhul 
oodake kindlasti ära, kuni süsteem 
automaatselt teie kõne katkestab. 
Mõlemal juhul saab kasutaja taas 
lühikese tekstsõnumi iga kord, kui 
süsteem edukalt valvesse pannakse 
või valvest maha võetakse. 



 

 

OHUTUSJUHISED 
Et veenduda enda ja teiste ohutuses, lugege ja järgige alltoodud ohutusjuhiseid. 
• ÄRGE kasutage seadet seal, kus see võib vahele segada teiste seadmete, näiteks meditsiiniseadmete, tööle. 
• Häiresüsteemi raadiovastuvõtja töötab sagedustel GSM850, GSM900, GSM1800 ja GSM1900.  
• ÄRGE kasutage süsteemi ohtlikes keskkondades. 
• ÄRGE laske süsteemil kokku puutuda kõrge õhuniiskuse, keemiliste keskkondade või mehaaniliste löökidega. 
• ÄRGE püüdke süsteemi ise parandada – ükskõik millist parandustööd tohib teostada üksnes täielikult kvalifitseeritud asjatundja. 

PITBULL ALARM PRO on varustatud oma toiteallikaga, seega saate selle kohe vooluvõrku ühendada. Seade ei ole 
mõeldud välistingimustes kasutamiseks, seega peaksite seda kasutama hoones sees. Toiteallikas tuleb ühendada 
standardse kahe kontaktiga europistiku või kolme auguga Ühendkuningriigis kasutatava pistiku pistikupessa (olenevalt 
sellest, millise versiooni olete ostnud). Peaahel peaks olema lühise- või ülevoolukaitsega. 

Palun kasutage toiteallikat, mis teie PITBULL ALARM PRO häiresüsteemiga kaasas on, kuna see vastab EN 60950-1 
standardile. Iga täiendav seade, mille te süsteemiga ühendate (näiteks arvuti), peab samuti saama toidet standardiga 
EN 60950-1 heaks kiidetud toiteallikast. 

Enne paigaldamist ühendage elektritoide lahti. Ärge kunagi paigaldage ega hooldage süsteemi tormise ilmaga. 
Süsteemi toiteallikaks olev pistikupesa peab olema hõlpsalt ligipääsetav. Voolukatkestuse korral saab süsteem toidet 
tagavaraakust. 

 ETTEVAATUST! KUI AKU VAHETATAKSE VALET TÜÜPI AKU VASTU, ESINEB PLAHVATUSOHT. KÕRVALDAGE 
KASUTATUD AKUD VASTAVALT JUHISTELE. OLGE AKU POSITIIVSETE JA NEGATIIVSETE KLEMMIDE 
ÜHENDAMISEL ERITI HOOLIKAD. 

Süsteemi väljalülitamiseks võtke välise elektritoite pistik kontaktist välja ja ühendage aku lahti, eemaldades esmalt 
seadme esikaane. Kasutajal endal ei ole lubatud läbipõlenud sulavkaitset vahetada. Asendussulavkaitse peab olema 
tootja poolt näidatud tüüpi (sulavkaitsme F1 mudel – MINISMDC050F 0,5 A; sulavkaitsme F2 mudel – 
MINISMDC020F 0,2 A). 

Kui kasutate enda jaoks ideaalsete sätete valimiseks arvutit, peab see olema maandatud.  

Sellel tootel olev tähistus WEE (elektroonikaromu) (vt vasakult) või selle dokumendid annavad märku, et toodet ei tohi 
visata olmeprügi hulka. Vältimaks võimalikku kahju inimeste tervisele ja/või keskkonnale tuleb toode utiliseerida heaks 
kiidetud ja keskkonnasõbraliku ringlussevõtuprotsessiga. Saamaks täpsemat teavet, kuidas seda toodet õigesti 
utiliseerida, võtke ühendust häiresüsteemi edasimüüja või teie piirkonnas jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku 
ametiasutusega. 

KASUTUSTINGIMUSED 
Järgnevad tingimused kohalduvad seadme PITBULL ALARM PRO kasutamisele ja sisaldavad olulist teavet seoses seadme 
kasutamise ja funktsioonidega seotud piirangutega. Samuti on esitatud teave tootja vastutuse piirangute kohta. Palun lugege need 
kasutustingimused hoolikalt läbi. Et oma toote kohta rohkem teavet saada, külastage palun veebilehte www.eldesalarms.com. 

http://www.eldesalarms.com/
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TEHNILINE TUGI 
Et tagada seadme PITBULL ALARM PRO järjepidev ja korrektne töö ning katkematu teenus, vastutab kasutaja selle eest, et: (I) 
toode on nõuetekohaselt paigaldatud ja (II) olemas on pidev interneti- või GSM-ühendus ning elektritoide (tühjenev aku tuleb 
õigeaegselt välja vahetada). Kui seadme paigaldamise või sellele järgneva kasutuse ajal esineb probleeme, võite ühendust võtta 
ettevõtte Eldes edasimüüja või vahendajaga oma riigis/piirkonnas. Täpsemat teavet vaadake veebilehelt www. eldesalarms.com. 
GARANTIIPROTSEDUURID 
Garantiiaegset ja garantiijärgset teenust saab küsida, võttes ühendust toote ostukohajärgse süsteemi koostaja / vahendaja / 
edasimüüja / e-müüja või levitajaga. Teenuse taotlemisel tuleb esitada ostutõend ja toote seerianumber. Toote tagastamine peab 
toimuma rangelt läbi esialgse ostukoha ja kliendid peavad toote asjakohaselt pakkima, vältimaks tagastatava toote kahjustamist 
transportimisel. 
TOOTJA GARANTII 
Eldes pakub oma toodetele piiratud garantiid üksnes isikule või üksusele, kes toote algselt Eldeselt või tema volitatud edasimüüjalt 
või jaemüüjalt ostis ja üksnes juhul, kui esineb tootmis- või materjaliviga, mis ilmneb süsteemi tavapärase kasutuse korral 
kahekümne nelja (24) kuu jooksul arvates kuupäevast, kui ettevõte Eldes saadetise väljastas (garantiiperiood). Garantiikohustused 
ei hõlma väljavahetatavaid materjale (toiteelemente ja/või akusid), hoidikuid ja kaitsekatteid. Garantii säilitab kehtivuse üksnes 
juhul, kui süsteemi kasutatakse eesmärgipäraselt, järgides kõiki käesolevas juhendis toodud juhiseid ja kirjeldatud töötingimusi. 
Garantii kaotab kehtivuse, kui süsteem on saanud mehhaanilisi lööke või puutunud kokku kemikaalide, kõrge niiskustaseme, 
vedelike, söövitava ja ohtliku keskkonna või vääramatu jõu teguritega. 
Kui ilmneb riistvaraviga ja garantiiperioodi jooksul esitatakse õigustatud nõue, siis ettevõte Eldes omal valikul kas (a) parandab 
riistvaravea tasuta, kasutades selleks uusi või remonditud varuosi või (b) asendab toote tootega, mis on kas uus või mis on 
toodetud uutest või töökorras kasutatud osadest ja on algse tootega vähemalt funktsionaalselt võrdne või (c) tagastab toote 
ostusumma. 
PIIRATUD VASTUTUS 
Ostja peab nõustuma, et häiresüsteem vähendab varguste, sissemurdmiste ja muude ohtude riski, kuid ei paku selliste sündmuste 
esinemise vastu täielikku garantiid. Ettevõte Eldes ei võta endale mingit vastutust seoses isikliku või varalise kahju või tulude 
vähenemisega häiresüsteemi kasutamise ajal. Ettevõte Eldes ei ole seotud ühegi internetiteenusepakkujaga, seega ei vastuta 
Eldes internetiteenuse kvaliteedi eest. 
Ettevõte Eldes ei võta endale ka mingit vastutust otseste või kaudsete kahjude või kadude eest, samuti saamata jäänud tulude 
eest, mis ilmnevad häiresüsteemi kasutamise ajal, sealhulgas juhtudel, kui kahju tekib eelmainitud riskide tõttu, kuna kasutajat ei 
teavitata seadme rikkimineku või tõrke tõttu tekkinud ohust õigeaegselt. Igal juhul ei ületa ettevõte Eldes vastutus, nii palju kui 
kehtivad õigusaktid seda võimaldavad, toote ostuhinda. 
TARBIJAKAITSESEADUSED 
TARBIJATE PUHUL, KEDA KAITSEVAD TOOTE OSTUKOHAKS OLEVA RIIGI VÕI NENDE ELUKOHARIIGI (KUI NEED EI 
KATTU) TARBIJAKAITSESEADUSED VÕI -EESKIRJAD, LISANDUVAD KÕIGILE TARBIJAKAITSESEADUSTE JA -
EESKIRJADEGA ETTENÄHTUD ÕIGUSTELE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDITELE KA KÄESOLEVA GARANTIIGA ANTAVAD 
HÜVED. Selle garantiiga antakse teile konkreetsed seaduslikud õigused, samuti võivad teil olla muud õigused, mis riigiti, osariigiti 
või maakonniti erinevad. 

 
Autoriõigus © „ELDES, UAB“, 2017. Kõik õigused kaitstud. 
Selles dokumendis sisalduva teabe kopeerimine ja levitamine või kolmandale poolele edastamine on ettevõtte Eldes eelneva 
kirjaliku volituseta rangelt keelatud. Ettevõte Eldes jätab endale õiguse seda dokumenti ja/või seotud tooteid eelneva hoiatuseta 
uuendada või muuta. Ettevõte ELDES tunnistab siinkohal, et GSM-häiresüsteem PITBULL ALARM PRO (ja PITBULL ALARM 
PRO-3G) vastavad direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav 
veebilehel www.eldesalarms.com. 

http://www/
http://www.eldesalarms.com/


 

 

 

 
Valmistatud Euroopa Liidus 

www.eldesalarms.com 
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