
 SVGS-S1 

 

 
Shock, Vibration & Glass 
Break Sensor 

1. Learn Button 
2. LED Indicator 
3. Battery Insulator 

 

Czujnik wykrywający 
wstrząsy, wibracje i zbicie 
szyby 

1. Przycisk adaptacji 
2. Dioda LED 
3. Izolator baterii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 
SVGS-S1 is only compatible 
with Q-series alarm systems 
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. Pull out the battery insulator to 

activate battery. 
2. Refer to your Control Panel 

manual to put panel into 
learning mode. 

3. Use a sharp tool to press and 
hold the Learn button for about 
10 seconds and release when 
LED flashes once. Wait a few 
seconds. 

4. If learning is successful, the 
LED will flash twice. Refer to 
panel manual to complete the 
learning process. 

Installation and Operation 
 The sensor should be installed 

at inside of window corner with 
double side adhesive tape 
supplied in the package. 

 The sensor transmits signal 
whenever shock is detected. 

 Refer to manual for more info 
on installation and detection. 

Battery 
1 x 3V CR2032 lithium battery 
(Pre-inserted) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLSKI 
Urządzenie SVGS-S1 jest 
kompatybilne wyłącznie z 
systemami alarmowymi z 
serii Q. 
Zapoznaj się z zawartymi w 
niniejszym dokumencie 
wskazówkami dotyczącymi 
konfiguracji i używania urządzenia. 
Więcej informacji na temat 
ustawień i obsługi znajdziesz w 
obszernej instrukcji obsługi, którą 
można pobrać w witrynie 
Blaupunkt:  
http://www.blaupunkt.com. 

Pierwsze kroki 
1. Wyjmij izolator, aby aktywować 

baterię. 
2. Wprowadź Panel sterowania w 

tryb adaptacji – w tym celu 
zapoznaj się z instrukcją obsługi 
Panelu sterowania. 

3. Za pomocą ostrego narzędzia 
wciśnij, a następnie przytrzymaj 
przez 10 sekund przycisk 
adaptacji. Zwolnij przycisk, gdy 
dioda LED zapulsuje 
jednokrotnie. Odczekaj kilka 
sekund. 

4. Dioda LED zapulsuje 
dwukrotnie, gdy proces zostanie 
przeprowadzony pomyślnie. W 
celu przeprowadzenia procesu 
adaptacji zapoznaj się z 
instrukcją obsługi panelu 
sterowania. 

Montaż i obsługa 
 Czujnik powinien zostać 

przymocowany w rogu okna 
za pomocą dwustronnej taśmy 
klejącej dołączonej do 
zestawu. 

 Czujnik przesyła odpowiedni 
sygnał za każdym razem, gdy 
wykryje wstrząsy. 

 Więcej informacji na temat 
montażu i wykrywania 
znajdziesz w instrukcji obsługi. 

Bateria 
Bateria litowa 3 V CR2032 
(umieszczona fabrycznie) 
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