WS-S1
ENGLISH

POLSKI

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.

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.

Getting Started
1. Open the cover and insert the
battery in battery compartment.
2. Put the Control Panel into
learning mode.
3. Press Learn Button to learn
sensor.
4. Refer to Control Panel manual
to complete learning process.

Mounting Location

 Mount the Water Detector


Water Sensor
1. LED Indicator
2. Learn Button
3. Water Detection Probe (For
Wall Mounting)
4. Water Detection Probe (For
Ground Deployment)
5. Ground Deployment Stands/
Wall Mounting Knockouts
(inside)

Czujnik zalania
1. Dioda LED
2. Przycisk adaptacji
3. Sonda zalania (do mocowania
na ścianie)
4. Sonda zalania (do mocowania
na podłodze)
5. Podstawki do mocowania na
ziemi/ Zaślepki do mocowania
na ścianie (wewnętrzne)

near water using appliances
such
as
dishwasher,
refrigerator, or toilet.
For wall mounting, install the
Water Sensor on the wall and
drop the extension probe to
the desired water detection
level.

Pierwsze kroki
1. Otwórz pokrywę i włóż baterię
do komory.
2. Wprowadź Panel sterowania w
tryb adaptacji.
3. Wciśnij przycisk adaptacji, aby
dodać czujnik do systemu.
4. W celu przeprowadzenia
procesu adaptacji zapoznaj się
z instrukcją obsługi Panelu
sterowania.

Umiejscowienie urządzenia

 Umieść czujnika zalania w

Installation

 Wall Mounting
1. Open the Water Sensor cover.
2. Break through the 4 knockouts
on the inside of the back cover
3. Use the knockouts to mark
positions on the wall.
4. Drill holes into the wall
according to marked locations
5. Screw the back cover onto the
wall with the screw and plugs
provided.
6. Replace the front cover on the
back cover.
7. Secure the extension probe at
desired water detection level
 Ground Deployment
1. Open the Water Sensor cover.
2. Remove the extension probe for
wall mounting using a screw
driver.
3. Replace the cover
4. Place the Water Sensor on the
ground standing on the 4
stands.

Battery
1 x CR123A 3V Lithium battery



pobliżu sprzętów i instalacji,
do których doprowadza się
wodę, takich jak zmywarka,
lodówka czy toaleta.
W przypadku mocowania na
ścianie – przymocuj czujnik
zalania do ściany i umieść
sondę na wybranej przez
siebie
wysokości
wyznaczającej poziom wody.

Montaż

 Mocowanie na ścianie
1. Otwórz pokrywę czujnika
zalania.
2. Zdejmij 4 zaślepki znajdujące
się w wewnętrznej części tylnej
pokrywy.
3. Za pomocą zaślepek zaznacz
miejsca mocowania na ścianie.
4. Wywierć otwory w
zaznaczonych miejscach na
ścianie.
5. Przymocuj tylną pokrywę do
ściany za pomocą dołączonych
wkrętów i kołków.
6. Umieść pokrywę przednią na
pokrywie tylnej.
7. Przymocuj sondę na wybranej
przez siebie wysokości
wyznaczającej poziom wody.
 Mocowanie na ziemi
1. Otwórz pokrywę czujnika
zalania.
2. Za pomocą śrubokręta zdejmij
sondę przeznaczoną do
mocowania na ścianie.
3. Umieść pokrywę z powrotem.
4. Umieść czujnik zalania na 4
podstawkach umieszczonych na
ziemi.

Bateria
bateria litowa 3 V CR123A

