
CZ Multifunkční dveřní/okenní senzor 

Solight 1D55 

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) Siréna 

2) Přepínač pro zapnutí/vypnutí 

3) Kryt baterií 

4) Tlačítko „SET“ 

5) Spínací magnet 

1 

2 

3 

4 

5 



Technické parametry: 

Napájení: 3V, 2x AAA 

Odolnost: IP20 – pro vnitřní použití 

Provozní teplota: -10 až +60°C 

Napájení 

Senzor je napájen dvěma 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 

dbejte přitom vyznačené polarity. Kryt 

zavřete. 

Montáž 

Zařízení musí být umístěno uvnitř 

místnosti. Přilepte jej oboustrannou 

lepicí páskou na rám dveří nebo okna, 

tedy na tu část, která se nehýbe. 

Magnet přilepte na pohyblivou část. 

V zavřeném stavu musí být vzdálenost 



mezi oběma tělesy menší než 5mm. 

Před nalepením přepněte alarm do 

režimu 2, viz níže a vyzkoušejte 

funkčnost.  

Seznam režimů 

Režimy měníte stisky tlačítka „SET“. Ve 

všech režimech je spouštěčem oddělení 

magnetu od sirény na vzdálenost více 

než cca 5mm. 

# Název Indikace 

1 Klasický 
alarm 

1x pípnutí 

2 Otevřené 
dveře 

2x pípnutí 

3 Dočasný 
alarm 

3x pípnutí 

4 Režim 
upozornění 

4x pípnutí 



Klasický alarm se spustí na dobu 1 

minuty. Nelze jej vypnout opětovným 

přiložením alarmu, ale pouze tlačítkem 

„SET“ nebo vypnutím alarmu. 

Otevřené dveře signalizují krátkým 

zvukem „Dingdong“, že se dveře 

otevřely. Tento režim je tedy vhodný 

jako upozornění na to, že někdo 

vstoupil do místnosti. 

Dočasný alarm spustí hlasitou sirénu, 

jakmile jsou dveře otevřeny. Alarm je 

přerušen zavřením dveří. 

Režim upozornění spustí zvuk 

„Dadada“ v několikavteřinových 

intervalech. Slouží k upozornění, že 

dveře nebo okno nebylo správně 

dovřeno. 

 



Rozměry: 100x30x15mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SK Multifunkčný senzor na 

dvere/okná  Solight 1D55 

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) Siréna 

2) Prepínač pre zapnutie/vypnutie 

3) Kryt batérií 

4) Tlačidlo „SET“ 

5) Spínací magnet 

1 

2 

3 

4 

5 



Napájanie 

Senzor je napájaný dvoma 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 

dbajte pritom na vyznačené polarity. 

Kryt zatvorte. 

Technické parametre: 

Napájanie: 3V, 2x AAA  

Odolnosť: IP20 – pre vnútorné použitie 

Prevádzková teplota: -10 až +60°C 

Montáž 

Zariadenie musí byť umiestnené u vo 

vnútri miestnosti. Prilepte ho 

obojstrannou lepiacou páskou na rám 

dverí alebo okna, teda na tú časť, ktorá 

sa nehýbe. Magnet prilepte na 

pohyblivú časť. V zatvorenom stave 



musí byť vzdialenosť medzi oboma 

telesami menšia než 5mm. Pred 

nalepením prepnite alarm do režimu 2, 

viac nižšie a vyskúšajte funkčnosť.  

Zoznam režimov 

Režimy meníte stlačením tlačidla „SET“. 

Vo všetkých režimoch je spúšťačom 

oddelenia magnetu od sirény na 

vzdialenosť viacej než cca 5mm. 

# Názov Indikácia 

1 Klasický alarm 1x 
pípnutí 

2 Otvorené 
dvere 

2x 
pípnutí 

3 Dočasný alarm 3x 
pípnutí 

4 Režim 
upozornenia 

4x 
pípnutí 



Klasický alarm sa spustí na dobu 1 

minúty. Nemôžeme ho vypnúť 

opätovným priložením alarmu, ale len 

tlačidlom „SET“ alebo vypnutím 

alarmu. 

Otvorené dvere signalizuje krátkym 

zvukom „Dingdong“, že sa dvere 

otvorili. Tento režim je teda vhodný 

ako upozornenie na to, že niekto 

vstúpil do miestnosti. 

Dočasný alarm spustí hlasitú sirénu, 

akonáhle sú dvere otvorené. Alarm je 

prerušený zatvorením dverí. 

Režim upozornenia spustí zvuk 

„Dadada“ v niekoľkosekundových 

intervaloch. Slúži k upozorneniu, že 

dvere alebo okno nebolo správne 

zatvorené. 



Rozmery: 100x30x15mm 

 


