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CZ
ČIDLO ÚNIKU VODY 

K DOMOVNÍMU ALARMU 
MODEL: AE08
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku.  
Důkladně si přečtěte tento návod a uchovejte jej pro další použití.

Toto čidlo využívá technologii RF 433MHZ / 868MHZ s nízkou spotřebou energie a dlouhou životností baterie. Čidlo je odděleno od senzoru, účinně eliminuje 
dopad prostředí s vysokou teplotou na produkt. Mezi jeho přednosti patří citlivost, dlouhodobá stabilita a spolehlivost. Je široce používáno pro detekci úniku 
vody ve sklepích, bytech, kuchyni, WC atd. 

Technické parametry:
Pracovní napětí: DC 3V (1x CR2450 baterie) 
Pohotovostní proud: < 5uA 
Proud alarmu: < 20mA 
Vysílací frekvence: 433MHz/868MHz 
Pracovní podmínky: -10°C ~ +50°C 

Instalace:
Pro instalaci musí být čidlo úniku vody namontováno na zeď.  
Jakmile se obě elektrody senzoru ponoří do vody, proběhne  
mezi nimi proud a senzor pošle poplachovou zprávu na hlavní ovládací panel. 
1) Upevněte základnu čidla ke zdi pomocí oboustranné lepicí pásky. 
2) Upevněte čidlo na zeď oboustrannou lepicí páskou nebo šroubem. 

Záznam kódů:
Pokud je hlavní panel ve stavu odpovídajícího kódu, pomocí dvou zkratů vodou nebo kovem  
u obou elektrod spojte obě elektrody, aby stav odpovídal kódu na ovládacím panelu.

Oznámení:
1. Připevněte snímač na místo, kde může snadno dojít k úniku vody.
2. Neupevňujte čidlo v prostoru s velkým množstvím vodní páry nebo kapek.
3. Neumisťujte čidlo na místo, kde dojde ihned k ponoření do vody.
4. Detektor vody může snížit riziko nehody, není ale možné spoléhat  
 se pouze na něj. Vaši bezpečnost kromě správného používání tohoto  
 produktu zvyšte i svým bezpečným chováním v každodenním životě. 

INFORMACE O ZÁRUCE: 

Prodejce poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení.
Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování. 
Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.  
Při uplatnění reklamace v rámci záruky je třeba předložit originální kupní doklad (s datem nákupu).  

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškozeni při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Doda-
vatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti 
na modelu.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. 
Servis:
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém 
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. 
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.  
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. 
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