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1. Vlastnosti
- Velmi tenký moderní design, vhodný pro různé typy dveří a oken;
- Vypínač napájení může prodloužit životnost baterie;
- Tlačítko alarmu lze použít pro přivolání pomoci;
- Vestavěná anténa, štíhlý a moderní vzhled.
2. Obrázek s popisem
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- Nastavte panel poplachů do stavu kódování (postupujte podle příručky panelu), potom aktivujte
dveřní senzor (oddálením magnetického proužku od vysílače), nebo stiskněte kódovací tlačítko.
Dveřní senzor vyšle bezdrátový signál do panelu kvůli kódování.
- Po úspěšném kódování připevněte senzor na dveře nebo na okno.
4. Instalace
Dveřní senzor se skládá z jednoho magnetického proužku a jednoho vysílače, který se připevňuje
na rám dveří (okna) buď oboustrannou lepicí páskou nebo šroubky.

Poznámka:
- Vysílač by měl být rovnoběžný s magnetickým proužkem a oba díly by měly být co nejblíže
k sobě, vzdálenost by neměla překročit 10 mm.
- Doporučujeme použít na připevnění šroubky nebo kvalitní lepidlo.
- Mezera mezi magnetickým proužkem a vysílačem by neměla překročit 10 mm a magnetický
proužek připevněte k pravé straně vysílače. Teprve až se mezi nimi vytvoří mezera, vyšle
dveřní senzor poplašný signál.
- Otevřete dveře nebo okno. Bude-li indikátor na vysílači zeleně blikat, znamená to, že senzor
funguje normálně.
5. Indikace vybité baterie
Když se na vysílači rozsvítí červený indikátor, upozorňuje tím na vybitou baterii. Baterii
vyměňte včas, aby poplašné zařízení neselhalo.
6. Technické parametry
• Pracovní napětí: DC3V 1x baterie CR2032
• Klidový proud: < 10 uA
• Proud při poplachu: < 30 mA
• Provozní teplota: +10 ~ +40 °C
• Vlhkost vzduchu: ≤ 95%
• Vysílací frekvence: 433+0,5 MHz
• Dosah vysílače: 80 m (bez překážek)

Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na
obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická
zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci
tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.
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