
 

TESLA SecureQ i7 - bezdrátové čidlo pohybu  

Čidlo pohybu (PIR čidlo) je určeno pro vnitřní použití. Detekční úhel, citlivost a možné falešné alarmy jsou 

ovlivněny volbou umístění přístroje. Doporučujeme dodržet následující pokyny pro volbu umístění a 

instalaci čidla. 

 

Instalace 

Vložte do čidla baterie. Poté připevněte držák čidla na zeď a vložte do něj čidlo. Doporučená výška pro 

umístění 1.7 ～ 2.2 metru nad podlahou. Abyste předešli falešným poplachům a zajistili standardní 

funkčnost čidla, umístěte jej dostatečně daleko od oken, klimatizací, ventilátorů, chladničky, trouby atd. 

Tyto přístroje a okna mohou vyvolávat rychlé změny teploty a narušovat tak činnost čidla. Nezaměřujte 

čidlo na tepelné zdroje; nevystavujte je průvanu; neinstalujte je mimo uzavřené prostory; upevněte je na 

pevnou zeď s rovným povrchem a chraňte detektor před přímým slunečním světlem. Vyzkoušejte jeho 

detekci a citlivost pohybem osoby před čidlem až pokryjete správně chráněný prostor.  

Spárování s hlavní jednotkou alarmu TESLA SecureQ i7 

Vložte baterie a na hlavní jednotce alarmu TESLA přejděte do režimu párování. Před PIR čidlem proveďte 

pohyb a čidlo bude spárováno s alarmem. 

Specifikace 

Napájení: 4 ks AAA baterie     

Detekční úhel: horizontálně 110°, vertikálně 60°  

Pracovní teplota: -10°C až 65°C, vlhkost < 95% (ne mlha) 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potřebujete poradit s nastavením a provozem? Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu 

Záruka se NEVZTAHUJE při: 

 použití přístroje k jiným účelům 

 elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím  

 škodě způsobené přírodními živly jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.  

 škodě způsobené neoprávněnou opravou  

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU 

prohlášení o shodě je k dispozici na www.tesla-electronics.eu.  

 

Tento produkt splňuje požadavky Evropského Unie. 

 

 

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na 

produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému 

separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních 

předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého 

produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské 

zdraví. 

 

www.tesla-electronics.eu 

http://www.tesla-electronics.eu/
http://www.tesla-electronics.eu/


 

 

TESLA SecureQ i7 - bezdrôtové čidlo pohybu  

Snímač pohybu (PIR čidlo) je určené pre vnútorné použitie. Detekčný uhol, citlivosť a možné falošné 

alarmy sú ovplyvnené voľbou umiestnenia prístroja. Odporúčame dodržať nasledujúce pokyny pre voľbu 

umiestnenia a inštaláciu čidla. 

 

Inštalácia 

Vložte do čidla batérie. Potom pripevnite držiak čidla na stenu a vložte do neho snímač. Odporučená výška 

pre umiestnenie 1.7 ~ 2.2 metra nad podlahou. Aby ste predišli falošným poplachom a zaistili štandardné 

funkčnosť senzora, umiestnite ho dostatočne ďaleko od okien, klimatizáciou, ventilátorov, chladničky, rúry 

atď. Tieto prístroje a okná môžu vyvolávať rýchle zmeny teploty a narušovať tak činnosť snímača. 

Nezameriavajte čidlo na tepelné zdroje; nevystavujte je prievanu; neinštalujte je mimo uzavreté priestory; 

upevnite je na pevnú stenu s rovným povrchom a chráňte detektor pred priamym slnečným svetlom. 

Vyskúšajte jeho detekciu a citlivosť pohybom osoby pred snímačom až pokryjete správne chránený 

priestor. 

Spárovanie s hlavnou jednotkou alarmu TESLA SecureQ i7 

Vložte batériu a na hlavnej jednotke alarmu TESLA prejdite do režimu párovania. Pred PIR čidlom urobte 

pohyb a snímač bude spárované s alarmom. 

Špecifikácia 

Napájanie: 4 ks AAA batérie 

Detekčný uhol: horizontálne 110°, vertikálne 60° 

Pracovná teplota: -10°C až 65° C, vlhkosť <95% (nie hmla) 

TECHNICKÁ PODPORA 

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou? Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu 

Záruka NEPLATÍ pri: 

 použití prístroja na iné účely 

 elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním  

 škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.  

 škode spôsobenej neoprávnenou opravou  

 
VYHLÁSENIE O ZHODE 

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode 

EÚ je k dispozícii na www.tesla-electronics.eu.  

 

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie. 

 

 

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje 

európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických 

a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v 

bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym 

vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. 

 

www.tesla-electronics.eu 

http://www.tesla-electronics.eu/
http://www.tesla-electronics.eu/

