
odstranění bariér ze života zdravotně postižených

POM1
polohový orientační maják

Maják POM1 usnadňuje nevidomým osobám
orientaci ve volném prostoru Pomocí tohoto
majáku lze dočasně akusticky označit orientační
bod (vchod do domu, lavičku na zahradě, místo
uložení věcí) nebo nebezpečné místo (výkop,
stavební pracoviště).
Maják POM1 po zapnutí vydává opakovaně
akustický signál. Druh signálu a opakovací
periodu lze zvolit. Zařízení je napájeno z baterie
9V, která vydrží přibližně na 40 dní nepřetržitého
provozu.

Návod k obsluze:
Na přední straně majáku se nachází kolébkový vypínač a tlačítko nastavení druhu trylku a  periody.
Maják nemá kvůli jednoduchosti nastavení hlasitosti trylku. Potřebujete-li však slabší zvuk, položte
maják na podložku přední stranou dolů. Vyzařování reproduktoru majáku je  směrové.

Změna druhu trylku a periody se provádí pomocí tlačítka na přední straně majáku:

 krátkým stiskem vyvoláte okamžité přehrání momentálně nastaveného trylku, opakovaným
krátkým stiskem se vám postupně přehrává nabídka trylků. Po přehrání trylku, který vám
vyhovuje, prostě nechte tlačítko uvolněné alespoň 3s. Trylek se uloží do paměti majáku a
nadále bude přehráván tento (i po vypnutí a opětovném zapnutí majáku).

 Opakovací periodu je možno nastavit v rozsahu 0-15 minut, do 15 sekund plynule, potom po 5
s až do 1 minuty, potom po 1 min až do 15 min. 

◦ Pro nastavení opakovací periody tlačítko stiskněte a držte tak dlouho, jakou si přejete
opakovací periodu. Do 15 s se ozývá klapání 4x za sekundu, po dosažení 15 s pak krátká
pípnutí, každé odpovídá dalším 5 sekundám. Po dosažení 1 minuty se pak ozývají
dvojpípnutí, každé odpovídá 1 minutě. 

◦ Po dosažení požadované délky periody (max. hodnota je 15 minut) tlačítko uvolněte.
Nastavená perioda bude opět  uložena v paměti majáku.

 Uložení nastavení do paměti je indikováno dlouhým nízkým pípnutím. Pokud je perioda delší,
než 1 minuta, trylek se přehrává 3x.

Baterie se do majáku vkládá po otevření posuvného víka na zadní straně. Maják nevyžaduje kromě
výměny baterie žádnou údržbu. Pokud dojde k jeho namočení, otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a
nechte maják v pokojové teplotě vyschnout.

Technické údaje:
Napájení: baterie 9V, 6F22
Odběr: podle nastavení, asi 0,1-0,5 mA
Rozměry: 27x68x110 mm
Hmotnost: 90 g
Krytí: IP54
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