
HOS-DC1 

 

 

 

 
 

Door / Window Detector 
1. LED indicator 
2. Magnet 
3. Battery  

 

Czujnik otwarcia drzwi/okien 
4. Dioda LED 
5. Magnes 
6. Bateria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 
Follow instruction in this document 
to setup and use the accessory. For 
further setting and operation detail, 
please visit Blaupunkt website 
http://www.blaupunkt.com to 
download the complete manual. 

Getting Started 
1. Open the OMGuard App 

 
2. Tap       then choose  
3. In the advanced section, enter 

admin password default 
123456. 

4. Select sensor setup, tap “+” to 
add sensor device. 

5. Refer to App instructions to 
complete learning process. 

Mounting Location 
 Mount the main body of the 

detector on the door/window 
frame, and the magnet on the 
door.window. Mount as high 
as possible 

 Do not aim a PIR Movement 
Detector at this door/window. 

 Do not mount on metallic 
surface. 

Installation 
1. Use the double side adhesive 

tape included in the package to 
install the accessory. 

2. Fix the back cover onto the wall 
with the double side adhesive. 

3. Align the magnet with the main 
body; fix the magnet onto the 
door/ window. The gap between 
the main body and the magnet 
should be no more than 15 
mm. 

Battery 
1 x lithium battery (Pre-inserted) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLSKI 
Zapoznaj się z zawartymi w 
niniejszym dokumencie 
wskazówkami dotyczącymi 
konfiguracji i eksploatacji 
urządzenia. Więcej informacji na 
temat ustawień i obsługi znajdziesz 
w pełnej wersji instrukcji obsługi, 
którą można pobrać na stronie 
firmy Blaupunkt: 
http://www.blaupunkt.com. 

Pierwsze kroki 
6. Otwórz aplikację OMGuard 

 
7. Dotknij ikonki      , a 

następnie wybierz opcję   
8. W zakładce ustawień 

zaawansowanych, wprowadź 
domyślne hasło administratora 
„123456”. 

9. Wybierz opcję ustawień czujnika 
oraz dotknij ikonki „+”, by dodać 
nowe urządzenie. 

10. W celu przeprowadzenia 
procesu adaptacji zapoznaj się 
z instrukcją obsługi aplikacji. 

Umiejscowienie urządzenia 
 Przymocuj główną część 

czujnika do ościeżnicy 
drzwi/okna. Magnes 
przymocuj na drzwiach/oknie. 
Umieść urządzenie w możliwie 
najwyższym miejscu. 

 Nie kieruj czujnika otwarcia 
drzwi na dane drzwi/okno. 

 Nie umieszczaj na 
metalowych powierzchniach. 

Montaż 
4. Do zainstalowania urządzenia 

użyj znajdującej się w zestawie 
taśmy dwustronnej. 

5. Przymocuj tylną pokrywę do 
ściany za pomocą taśmy 
dwustronnej. 

6. Ustaw magnes w odpowiedniej 
pozycji w stosunku do obudowy; 
przymocuj magnes do 
drzwi/okna. Odległość pomiędzy 
magnesem a główną częścią 
nie powinna być większa niż 
15 mm. 

Bateria 
1 x bateria litowa 1,5 V 
(umieszczona fabrycznie) 
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