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Úvod:
Profesionálně vypadající atrapa pohybového senzoru má odstrašující účinek 
pro lupiče. Je vybaven LED indikátorem, který bliká každých 20 sekund a jeho 
instalace je snadná.
• Doporučujeme, abyste si před instalací a použitím tohoto výrobku přečetli 

tento návod.
• Uložte si tento návod na bezpečné místo k pozdějšímu nahlédnutí.

Technické údaje:
• Kryt: plast
• IP ochrana: pouze pro použití v místnosti
• Baterie: 2× AAA 1,5 V (nejsou součástí balení)
• Rozměry: 58 × 106 × 38 mm (držák není součástí balení)
• Hmotnost: 42 g (bez baterií)

Vložení baterií
1. Otevřete kryt bateriového prostoru na 

zadní straně pohybového senzoru.

2. Vložte dovnitř 1,5 V AAA baterie podle 
vyznačené polarity uvnitř prostoru pro 
baterie.

Po vložení baterií uzavřete prostor 
víkem.
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Upevnění pohybového senzoru 
Pro snadné upevnění na zeď může 
být montážní konzola oddělena od 
pohybového senzoru.

 

Bezpečnostní opatření:
Nevystavujte zařízení působení vody nebo vlhkosti.

Údržba:
Výrobek čistěte pouze suchým hadříkem.
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Záruka:
Při provedení jakýchkoli změn a/nebo úprav výrobku záruka zaniká. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce 
nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Vyloučení zodpovědnosti:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou 
registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace:

• Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. 
Nevyhazujte tento výrobek spolu s běžným komunálním odpadem.

• Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech 
členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy státu, ve kterém se prodává.
Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu), materiálový 
bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.

V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:

Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (během otevírací doby)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO
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