
SK Doplnkový senzor na dvere/okná Solight 1D52 

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 funkcie 

Alarm na dvere: Pokiaľ je magnet oddelený od vysielača 
na vzdialenosť väčšiu než jeden centimeter, rozbliká sa 
dióda v intervale jednej sekundy a bude vyslaný poplašný 
signál do hlavnej jednotky (1D50 alebo 1D51). 

Nízky stav batérie: AK je batéria takmer vybitá, začne dióda blikať každé tri sekundy. Hlavná jednotka hlasovo 
upozorní, že zariadenie v danej zóne potrebuje vymeniť batérie. 

Bezpečnostné tlačidlo: V prípade, že je vysielač odstránený zo svojej pozície, bezpečnostné tlačidlo spustí 
alarm. 

Nezatvorené dvere: Pokiaľ je senzor v oddelenej polohe, alarm nie je zapnutý. V takomto prípade hlavná 
jednotka hlasovo upozorní, že dvere nie sú poriadne zatvorené. 

Montáž 

Zložte zadný kryt na vysielači a pripevnite ho obojstrannou lepiacou páskou alebo skrutky na nepohyblivú 
časť dverí vo výške cca 1,8 – 2,4m od zeme. Potom rovnakým spôsobom pripevnite magnet na pohyblivú 
časť dverí. 

 
Výmena batérie 

Zložte zadný kryt na vysielači a vymeňte batériu. Použite novú alkalickú 12V/23A a pri vkladaní dbajte na 
vyznačené polarity. Po výmene vyskúšajte funkčnosť. 

Technické parametre 

Dosah: 100m bez prekážok 
Prenosová frekvencia: 433MHz 
Napájanie: 1x 12V/23A alkalická batéria 
Odolnosť: IP20 – pre vnútorné použitie 

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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