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Pohybový senzor (pasivní infračervený senzor) s LED světlem a alarmem 
Uživatelský manuál 

(CS) DŮLEŽITÉ!
Před použitím zařízení si přečtěte tuto servisní příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Jakákoli oprava nebo úprava, kterou provedete sami, má za následek ztrátu záruky. Výrobce nezodpovídá za 
žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení.
Při instalaci zařízení nezapomeňte, že senzor je aktivován detekovaným pohybem nebo teplem. Abyste předešli falešným poplachům, umístěte senzor na místo, které není vystaveno přímému 
slunečnímu záření a daleko od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topení, žárovky atd.
Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým změnám, vyhrazuje si výrobce právo na změny vlastností výrobku a zavádění odlišných konstrukčních řešení bez zhoršení parametrů výrobku 
nebo funkční kvality.
Nejnovější verzi příručky lze stáhnout z www.orno.pl. Jakákoli práva na překlad/výklad a autorská práva jsou ve vztahu k této příručce vyhrazena.

1. Nepoužívejte zařízení proti použití, ke kterému je určeno.
2. Před jakoukoli činností na produktu odpojte napájení.
3. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
4. Neprovozujte zařízení, pokud je jeho kryt poškozen.
5. Zařízení neotevírejte a sami jej neopravujte.
6. Zařízení je navrženo pro provoz s maximálním rozsahem zatížení.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności 
w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, 
żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z 
innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu 
do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie 
informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego 
zdrowia! 

Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a tím i potenciálním producentem nebezpečného odpadu pro člověka a životní prostředí z důvodu přítomnosti 
nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení. Na druhou stranu je použité zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny jako měď, cín, sklo, železo a další. 
Značka wee umístěná na zařízení, obalu nebo dokumentech k němu připojených upozorňuje na nutnost selektovaného sběru elektroodpadu. Takto označené výrobky nelze pod 
hrozbou pokuty vyhazovat do běžného odpadu spolu s ostatním odpadem. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Povinností uživatele je 
odevzdat použité zařízení na určené sběrné místo k řádnému zpracování. Použité zařízení lze také předat prodávajícímu, pokud si koupíte nový výrobek v množství, které není větší 
než nově zakoupené zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete v informačním pultu prodejny a na obecním úřadě nebo okresním úřadě. 
Správná manipulace s použitým zařízením předchází negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví!

Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von 
gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und 
andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit 
der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. 
Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13 August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur 
ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der 
Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit! 

Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu 
zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać 
również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. 
Sposób montażu i usuwania baterii zmieszczono w poniższej instrukcji. 

Used batteries and/or accumulators should be treated as separate waste and placed in an individual container. Used batteries or accumulators should be taken to a collection/receipt point 
for used batteries and accumulators. For information on collection/collection points, contact your local authority or your local dealer. Used equipment may also be returned to the seller in 
case of purchase of a new product in a quantity not greater than the new purchased equipment of the same type. The product is equipped with a portable battery. Please refer to the 
following manual for instructions on how to install and remove batteries. 

Verbrauchte Batterien und/oder Akkus sollten als separate Abfallstücke behandelt und in einen getrennten Behälter hingelegt werden. Verbrauchte Batterien oder Akkus sind an der 
Sammelstelle für gebrauchte Batterien und Akkus abzugeben. Informationen zu den Sammelstellen erhalten Sie von den örtlichen Behörden oder Verkäufern dieser Art von Geräten. 
Gebrauchtgeräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die neu gekaufte Ausrüstung desselben Typs. 
Das Produkt ist mit einem tragbaren Akku ausgestattet. Die Montage und Demontage der Batterie ist in der folgenden Bedienungsanleitung beschrieben. 
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Tlačítko
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Přihrádka
na baterie

kryt baterie

Vypáčte kryt
 baterie a 
sejměte jej

TECHNICKÉ PARAMETRY senzor bezdrátové dálkové ovládání
Zdroj energie (baterie):  

Detekční rozsah: 
Úhel:  

Světelný tok (test ze vzdálenosti 1m): 
Hlasitost alarmu:  

Detekční vzdálenost dálkového ovladače: 
Životnost baterie: 

Stupeň krytí:  

4 x 1,5 V AA (nejsou součástí balení) 
5m+/-1 m. 
120° 
80 lm (max).  (běží po dobu 15 sekund) 
90 dB  
5m 
asi 6 měsíců 
IP44 

1 x 3 V CR2032 (součástí balení) 

asi 12 měsíců
IP20 

FUNKCE
senzor bezdrátové dálkové ovládání

Režim alarmu: Když senzor zaznamená pohyb (teplo), okamžitě spustí alarm, 
který poběží po dobu 15 sekund.

Režim svícení: Když senzor zaznamená pohyb (v noci), LED světlo se okamžitě 
rozsvítí a zůstane svítit po dobu 15 sekund.

Režim Alarm + světlo: Když senzor zaznamená pohyb, okamžitě se spustí alarm 
a rozsvítí se LED; spuštěný alarm poběží 15 sekund. LED osvětlení se rozsvítí 
pouze v noci.

Tlačítko alarm: Stisknutím uslyšíte zvuk „di“ – vstup do režimu alarmu

Tlačítko svícení: Po stisknutí uslyšíte zvuk „di“ – vstup do režimu svícení

Tlačítko Alarm + Světlo (alarm + světlo): Při KRÁTKÉM stisknutí se ozve zvuk 
"di" - vstup do režimu Alarm + světlo
Stisknutím tohoto tlačítka na 3-5 sekund, dokud neuslyšíte zvuk „di“, 
přestanou fungovat všechny režimy. Chcete-li režim znovu zapnout, KRÁTCE 
stiskněte jedno z tlačítek režimů a uslyšíte zvuk „di“; znamená to, že režim 
byl znovu aktivován.

INSTALACE
senzor bezdrátové dálkové ovládání

- Stiskněte tlačítko na zadním krytu a vysuňte přední část.
- Při instalaci baterií dbejte na polaritu "+, -".
- Po instalaci 4 baterií uslyšíte zvuk „di“; pro potvrzení, že jsou baterie 
nainstalovány správně.

- Sejměte kryt baterie na zadní straně. Vyjměte nebo vložte baterii CR2032 
diagonálně.
- Po instalaci baterií stiskněte libovolné tlačítko pro kontrolu provozu; pokud se LED 
rozsvítí, znamená to, že baterie je správně nainstalována.

Instalace držáku:
- Vyvrtejte do zdi tři otvory, jak je znázorněno na obrázku níže. 
- Vložte montážní šrouby do připravených otvorů. Poté přiložte držák ke stropu / 
stěně a otočte šrouby

- Držák lze otáčet a upravit tak směr objektivu. Viz foto níže.

POPIS:
Bezdrátový mini alarm s pohybovým senzorem (dosah cca 5 m) a vestavěnou sirénou využívá infračervené záření a je ovládán dálkovým 
ovladačem. Umožňuje zlepšit zabezpečení a kontrolu přístupu do místností. Alarm má kulový kloub a nastavitelné rameno, které umožňuje 
montáž na stěnu nebo strop. Zařízení může pracovat ve třech režimech: alarm, lampa, alarm a lampa.

Otvor pro montážní šroub

Pevný otvor pro zajišťovací šroub pevného
 kloubu

Otočením držáku upravíte směr 
objektivu



KONSTRUKCE / ROZMĚRY
senzor dálkový ovladač

reproduktor

Pohybový senzor

Soumrakový senzor

IR přijímač

Bílá LED

Tlačítko krytu baterie

reproduktor

kryt baterie

160,45+- 0,1 

160,35+- 0,1 

70,0+- 0,1 

55,56 +-0,1 

78,7 +-0,1 




