
CZ PIR čidlo s dálkovým ovládáním Solight 1D51 

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte 
následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. 
Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem 
a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití 
v domácnosti  nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), 
zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. 

Popis 

1) Tlačítko párování 
2) Tlačítko zapnutí/vypnutí 
3) Tlačítko změny režimů / párování 
4) Siréna 
5) Kryt infračerveného senzoru 
6) Kryt baterií 
7) Vstup pro externí sirénu 
8) Tlačítko ARM – zapnutí alarmu 
9) Tlačítko Disarm – vypnutí alarmu 
10) Tlačítko MODE – změna režimů 
11) Tlačítko SOS – nouzový režim 
 

Napájení 

Zařízení je napájeno třemi alkalickými AAA bateriemi s napětím 1,5V. Vždy používejte nové baterie, 
nemíchejte staré a nové ani různé typy a značky baterií. Otevřete kryt, vložte baterie a kryt zavřete. Kromě 
baterií můžete čidlo napájet přes microUSB adaptér s napětím DC 5V.  

Ovládání 

Připravte se na to, že siréna je hlasitá a před zapnutím buď zakryjte sirénu dlaní nebo použijte prostředky na 
ochranu sluchu. Zařízení zapnete dlouhým podržením tlačítka „2“. Ozve se krátké zvukové znamení a blikne 
LED dioda. V tento okamžik je zařízení připraveno detekovat pohyb a hlásit poplach.  

Ovladač by měl být spárovaný z výroby. Zkuste tlačítkem „9“ deaktivovat čidlo. Pokud se ozve zvukové 
znamení „bibi“, ovladač je funkční. Pokud ne, je potřeba je spárovat. Stiskněte dlouze tlačítko „1“, dokud se 
neozve zvukové znamení a nerozsvítí se LED dioda. Poté stiskněte tlačítko „8“ na dálkovém ovladači. 
Nakonec krátkým stiskem tlačítka „1“ ukončíte režim párování. Spárovat můžete až 20 ovladačů. 

Potřebujete-li odpárovat ovladače, přejděte do režimu párování a poté podržte tlačítko 1, dokud se neozve 
5x zvukové znamení. Tímto jsou ovladače odpárované. 

Přídavné detektory lze párovat ve dvěma způsoby: 

1) Standardní, ve kterém detektor spustí poplach pouze v případě, že je aktivovaný skrze hlavní jednotku.  
2) Nouzový, ve kterém detektor spustí poplach i v případě, že je deaktivovaný skrze hlavní jednotku. 
 
Každým způsobem lze napárovat 20 detektorů, celkem tedy 40. 
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Před zahájením párování vypněte všechny přídavné detektory, které chcete párovat. Pro párování ve 
standardním režimu stiskněte tlačítko „1“ po dobu pěti vteřin, aby se systém uvedl do režimu párování. To 
je signalizováno zvukovým znamením a rozsvícenou LED. Poté zapněte všechny přídavné detektory, které 
chcete spárovat. Potřebujete-li odpárovat detektory, postupujte stejně, jako při odpárování ovladačů. 
 
Pro párování detektorů v nouzovém režimu postupujte stejně jako v předchozím případě, avšak pro 
párování použijte tlačítko „3“. To samé při odpárování, jen s tlačítkem „3“. 
 
Reset do továrního nastavení provedete tak, že vyndáte baterie. Poté stiskněte a držte tlačítko „3“ a znovu 
vložte baterie. Zařízení vydá 10 zvukových znamení a poté několik rychlých znamení za sebou, které potvrzují 
úspěšný reset do továrního nastavení. 
 
Upozornění na vybité baterie probíhá zvukovou signalizací „DIDIDI“ každých 40 vteřin. 
 
Dálkový ovladač 
 
Tlačítkem „8“ aktivujete detektor. Tlačítkem „9“ jej deaktivujete“. Tlačítkem „10“ přepínáte 
mezi režimy poplachu a zvonku. Tlačítko „11“ slouží k aktivaci nouzového poplachu. Ten 
vypnete tlačítky „8“ nebo „9“. 
 
Ovladač je vysílá radiové vlny a funguje tak i přes překážky. Dosah na čistém prostranství je 
cca. 30m. 
 
Ovladač ke svému chodu využívá baterii CR2032. Potřebujete-li ji vyměnit, vyšroubujte šroubek ze zadní 
strany ovladače a sundejte kryt. Poté odšroubujte šroubek, který drží základní desku. Baterie je umístěna 
zespod plusovým pólem směrem nahoru. 
 
Technické parametry 
 

Napájení DC 5V nebo 3x AAA alkalická baterie 
Dosah 110° / 8m horizontálně / 2m vertikálně 
Hlasitost 125dB 
Krytí IP20 
Přenosová frekvence 433MHz 

 
Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: 
info@solight.cz nebo na www.solight.cz 
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