
SK PIR čidlo s diaľkovým ovládaním Solight 1D51 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte 
nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. 
Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto 
prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo 
uschovajte. Určené na používanie v domácnosti  alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu 
s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. 

Popis 

1) Tlačidlo párovania 
2) Tlačidlo zapnutie/vypnutie 
3) Tlačidlo zmeny režimu / párovanie 
4) Siréna 
5) Kryt infračerveného senzora 
6) Kryt batérií 
7) Vstup pre externú sirénu 
8) Tlačidlo ARM – zapnutie alarmu 
9) Tlačidlo Disarm – vypnutie alarmu 
10) Tlačidlo MODE – zmena režimu 
11) Tlačidlo SOS – núdzový režim 
 

Napájanie 

Zariadenie je napájané troma alkalickými AAA batériami s napätím 1,5V. Vždy používajte nové batérie, 
nemiešajte staré a nové ani rôzne typy a značky batérií. Otvorte kryt, vložte batérie a kryt zatvorte. Okrem 
batérií môžete čidlo napájať cez microUSB adaptér s napätím DC 5V.  

Ovládanie 

Pripravte sa na to, že siréna je hlasitá a pred zapnutím buď zakryte sirénu dlaňou alebo použite prostriedky 
na ochranu sluchu. Zariadenie zapnete dlhým podržaním tlačidla „2“. Ozve sa krátke zvukové znamenie a 
blikne LED dióda. V tomto okamihu je zariadenie pripravené detekovať pohyb a hlásiť poplach.  

Ovládač by mal byť spárovaný z výroby. Skúste tlačidlom „9“ deaktivovať čidlo. Pokiaľ sa ozve zvukové 
znamenie „bibi“, ovládač je funkčný. Pokiaľ nie, je potrebné ho spárovať. Stlačte dlho tlačidlo „1“, pokiaľ sa 
neozve zvukové znamenie a nerozsvieti sa LED dióda. Potom stlačte tlačidlo „8“ na diaľkovom ovládači. 
Nakoniec krátkym stlačením tlačidla „1“ ukončíte režim párovania. Spárovať môžete až 20 ovládačov. 

Ak potrebujete odpárovať ovládače, prejdite do režimu párovania a potom podržte tlačidlo 1, pokiaľ sa 
neozve 5x zvukové znamenie. Týmto sú ovládače odpárované. 

Prídavné detektory môžete párovať dvoma spôsobmi: 

1) Štandardný, v ktorom detektor spustí poplach len v prípade, že je aktivovaný  cez hlavnú jednotku.  
2) Núdzový, v ktorom detektor spustí poplach i v prípade, že je deaktivovaný cez hlavnú jednotku. 
 
Každým spôsobom môžete napárovať 20 detektorov, celkom teda 40. 
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Pred zahájením párovania vypnite všetky prídavné detektory, ktoré chcete párovať. Pre párovanie v 
štandardnom režime stlačte tlačidlo „1“ po dobu piatich sekúnd, aby sa systém uviedol do režimu párovania. 
To je signalizované zvukovým znamením a rozsvietenou LED. Potom zapnite všetky prídavné detektory, ktoré 
chcete spárovať. Ak potrebujete odpárovať detektory, postupujte rovnako, ako pri odpárovaní ovládačov. 
 
Pre párovanie detektorov v núdzovom režime postupujte rovnako ako v predchádzajúcom prípade, avšak 
pre párovanie použite tlačidlo „3“. To isté pri odpárovaní, len s tlačidlom „3“. 
 
Reset do továrenského nastavenia uskutočníte tak, že vyberiete batérie. Potom stlačte a držte tlačidlo „3“ 
a znova vložte batérie. Zariadenie vydá 10 zvukových znamení a potom niekoľko rýchlych znamení za sebou, 
ktoré potvrdzujú úspešný reset do továrenského nastavenia. 
 
Upozornenie na vybité batérie prebieha zvukovou signalizáciou „DIDIDI“ každých 40 sekúnd. 
 
Diaľkový ovládač 
 
Tlačidlom „8“ aktivujete detektor. Tlačidlom „9“ ho deaktivujete“. Tlačidlom „10“ prepínate 
medzi režimami poplachu a zvončeka. Tlačidlo „11“ slúži k aktivácii núdzového poplachu. Ten 
vypnete tlačidlami „8“ alebo „9“. 
 
Ovládač vysiela rádiové vlny a funguje tak i cez prekážky. Dosah na čistom priestranstve je 
cca. 30m. 
 
Ovládač ku svojmu chodu využíva batériu CR2032. Ak ju potrebujete vymeniť, vyskrutkujte skrutku zo zadnej 
strany ovládača a zložte kryt. Potom odskrutkujte skrutku, ktorá drží základnú dosku. Batéria je umiestnená 
zospodu plusovým pólom smerom hore. 
 
Technické parametre 
 

Napájanie DC 5V alebo 3x AAA alkalické batérie 
Dosah 110° / 8m horizontálne / 2m vertikálne 
Hlasitosť 125dB 
Krytie IP20 
Prenosová frekvencia 433MHz 

 
Na výrobok je vystavené CE Prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: 
info@solight.cz nebo na www.solight.cz 
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