
 

TESLA SecureQ i7 - dálkové ovládání 

 

Během režimu párování s hlavní jednotkou alarm systému TESLA stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 

„4“ pro spárování.  

 

 

 

1. Celková aktivace: aktivuje alarm pro situaci, kdy není nikdo 

doma. Všechna čidla jsou aktivní a na hlavní jednotce alarmu 

bude pomalu blikat zelená dioda. 

2. Částečná aktivace: aktivuje alarm pro situaci, kdy je někdo 

doma, tedy vnitřní čidla jsou deaktivována a aktivní zůstávají 

pouze venkovní čidla. Lidé uvnitř se tak mohou pohodlně 

pohybovat bez aktivace poplachu, ale kdokoliv, kdo by se pokusil 

do domu proniknout zvenčí, spustí poplach. 

3. Deaktivace: deaktivuje všechna čidla i hlavní jednotku, na které 

bude souvisle svítit zelená dioda. 

4. Alarm (SOS tlačítko): aktivuje okamžitý nouzový poplach, např. v 

případě loupežného přepadení za situace, kdy je alarm vypnutý v 

deaktivovaném režimu. Na hlavní jednotce alarmu bude blikat 

červená dioda a systém vyvolá poplach, rozešle SMS a vytočí 

přednastavená čísla. 

 

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 - diaľkové ovládanie  

 

Počas režimu párovania s hlavnou jednotkou alarm systému TESLA stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo 

"4" pre spárovanie. 

 

 

1. Celková aktivácia: aktivuje alarm pre situáciu, keď nie je nikto doma. 

Všetky snímače sú aktívne a na hlavnej jednotke alarmu bude pomaly 

blikať zelená dióda. 

2. Čiastočná aktivácia: aktivuje alarm pre situáciu, keď je niekto doma, 

teda vnútorné senzory sú deaktivované a aktívne zostávajú iba vonkajšie 

čidlá. Ľudia vnútri sa tak môžu pohodlne pohybovať bez aktivácie 

poplachu, ale ktokoľvek, kto by sa pokúsil do domu preniknúť zvonka, 

spustí poplach. 

3. Deaktivácia: deaktivuje všetky čidlá i hlavnú jednotku, na ktorej bude 

súvisle svietiť zelená dióda. 

4. Alarm (SOS tlačidlo): aktivuje okamžitý núdzový poplach, napr. v 

prípade lúpežného prepadnutia za situácie, kedy je alarm vypnutý v 

deaktivovanom režime. Na hlavnej jednotke alarmu bude blikať červená 

dióda a systém vyvolá poplach, rozošle SMS správy a vytočí 

prednastavené čísla. 
 

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/

