
V1                                                                                                                             
Čidlo větru 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE:                                                                                                       
Pečlivě dodržujte všechny pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu k zajištění bezpečnosti. 
Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi. Nedovolte dětem hrát si s ovládacími prvky a udržujte je mimo jejich dosah. 
Nepoužívejte, pokud je zařízení poškozené. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen 
autorizovaným technikem výrobce. Během čištění odpojte napájení. Nepoužívejte rozpouštědla ani proud vody k mytí 
spotřebiče, spotřebič nesmí být ponořen do vody. V případě poruchy nebo nesprávné funkce vypněte zařízení. 
Všechny opravy a seřízení smí provádět pouze autorizovaný technik výrobce. 

INSTALAČNÍ POKYNY                                                                                                                                    
Výrobky Nekos byly vyrobeny v souladu s bezpečnostními normami a odpovídají platným normám. 

1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 
Pečlivě dodržujte všechny následující pokyny k instalaci, abyste zajistili OSOBNÍ BEZPEČÍ.  

Před instalací tohoto spotřebiče se ujistěte, že jste si pozorně přečetli a porozuměli všem bezpečnostním údajům, 
abyste zabránili kontaktu s elektřinou, zranění nebo jiným událostem. Manuál by měl být uchován pro další konzultace 
k pozdějšímu datu. Používejte baterie výhradně určené pro toto zařízení. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za 
poškození osob, zvířat nebo věcí způsobené nesprávným použitím. Plastové sáčky, polystyren, malé kovové části, jako 
jsou hřebíky, sponky atd. by měly být umístěny mimo dosah dětí, protože představují potenciální zdroj rizika.  
 
2. TECHNICKÉ INFORMACE                                                                                                                                 
Zařízení V´1 detektor větru se připojí k centrále a řídí automatické zavírání oken, když rychlost větru překročí 
přednastavenou hodnotu. Zařízení se skládá z plastové skořepiny odolné vůči atmosférickým vlivům a systému 
rotačních polokulovitých vertikálních pohárků pro zachycení rychlosti větru. 
 

Typ V´1 
Napájení Nízké napětí z centrály 

Možnosti nastavení rychlosti větru Od 5 do 40 km/h 
Provozní teplota -20 ÷ +90 °C 
Třída ochrany IP34 

Rozměry Ø 125x93 mm 
Hmotnost 70 g  

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Všechny materiály použité při výrobě tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Zařízení je vyrobeno převážně z 
následujících materiálů: hliník, zinek, železo, plast různého typu, měď. Likvidujte v souladu s místními předpisy pro 
ekologickou likvidaci a nakládání s odpady a likvidaci baterií.                                                                                         

ZÁRUKA 
Záruka se vztahuje na výrobky a jednotlivé díly po dobu 2 let od data nákupu. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost 
za případné poškození způsobené chybnou montáží. 
 

 


