
 

TESLA SecureQ i7 - bezdrátové čidlo otevření  

Je určeno pro vnitřní použití na dveře nebo okno. 

          

 

1. Indikátor slabé baterie/vysílání 

2. Tlačítko pro spárování s alarmem/SOS tlačítko  

3. Zap/Vyp 

 

Oba díly by měly být zarovnány do roviny, nainstalujte je 

co nejblíže k sobě, vzdálenost mezi díly by neměla být 

větší než 10 mm. Spuštění alarmu vyvolá oddálení obou 

dílů o více než 2 cm. Delší přidržení tlačítka 2 (SOS) 

vyvolá alarm. Hlavní část nainstalujte na rám dveří, 

druhou na dveře samotné, viz obrázek. 

Spárování s hlavní jednotkou TESLA SecureQ i7: zapněte hlavní jednotku alarmu, zapněte čidlo otevření 

(přepínač 3)  a poté oddalte od sebe obě části nebo stiskněte tlačítko 2. Trvale rozsvícený indikátor 1 

znamená, že baterii je nutno vyměnit. 

Specifikace 

Napájecí napětí: DC 3V, Typ baterie: CR2032, frekvence vysílání: 433 MHz, provozní teplota: -10°C ～ 

+40°C, provozní vlhkost: méně než 90%, dosah vysílaného signálu: ≥ 80 m (přímá viditelnost) 

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 otvorenia  

Je určené pre vnútorné použitie na dvere alebo okno. 

          

 

1. 1. Indikátor slabej batérie/vysielania 

2. 2. Tlačidlo pre spárovanie s alarmom/SOS tlačidlo   

3. 3. Zap/Vyp 

 

Oba diely by mali byť zarovnané do roviny, nainštalujte 

je čo najbližšie k sebe, vzdialenosť medzi dielmi by 

nemala byť väčšia ako 10 mm. Spustenie alarmu vyvolá 

oddialenie oboch dielov o viac ako 2 cm. Dlhšie 

pridržanie tlačidla 2 (SOS) vyvolá alarm. 

Hlavnú časť nainštalujte na rám dverí, druhú na dvere 

samotné, viď obrázok. 

Spárovanie s hlavnou jednotkou TESLA SecureQ i7: zapnite hlavnú jednotku alarmu a potom oddiaľte od 

seba obidve časti, alebo stlačte tlačidlo 2. Trvalo rozsvietený indikátor 1 znamená, že batériu je nutné 

vymeniť. 

Špecifikácia 

Napájacie napätie: DC 3V, typ batérie: C2032, frekvencia vysielania: 433 MHz, prevádzková teplota: -10°C ~ 

+40°C, prevádzková vlhkosť: menej ako 90%, dosah vysielaného signálu: ≥ 80 m (priama viditeľnosť) 

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/

