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DC-23ZW Senzor otevření dveří/okna 
 

Úvod 
DC-23ZW je Z-Wave senzor otevření dveří nebo okna. Je schopný zaslat bezdrátové signály do O2 
Smart Boxu při detekci otevření dveří nebo okna. Senzor je funkční a plně kompatibilní Z-Wave 
zařízení. Z-Wave je bezdrátový komunikační protokol, který využívá radiovou komunikaci nízké 
spotřeby. 

 
Technické specifikace 

Komunikační protokol  Z-Wave  
Frekvence  868.42 MHz (EU)  
Napájení  1x Lithiová baterie 3V, CR123  
Životnost baterie  Až 3 roky (v závislosti na používání) 
Provozní teplota  -10°C to 45°C  
Provozní vlhkost  Až 85% nekondenzující  
Rozměry  86.7mm x 31mm x 23.8mm  

 

Obsah balení 
• Dveřní/okenní senzor DC-23ZW + magnet 
• Baterie CR123 
• Instalační materiál 
• Návod k použití 

 

Popis zařízení 
1. Zámek krytu 
2. Funkční tlačítko s LED indikátorem 
3. Montážní otvory 
4. Ochranný kontakt 

 
První zapnutí a zprovoznění 

1. Otevřete plastový kryt senzoru 
• Stiskněte horní plastový kryt na obou kratších stranách 
• Sejměte spodní část plastového krytu 

2. Vložte baterii (součástí balení senzoru) 
• Dejte pozor na správnou polaritu 

3. Zavřete kryt senzoru 
4. Umístěte senzor do 1,5m od O2 Smart Boxu 
5. Na telefonu, spusťte aplikaci O2 Smart Box a přejděte do části přidání nového senzoru 
6. Jakmile vás aplikace vyzve, stiskněte 3x rychle funkční tlačítko 

• Funkční tlačítko je na vrchní straně senzoru 
• Rychlé stisknutí znamená 3x za 1,5 sekundy 

7. Vyčkejte cca 20 sekund, než se senzor spáruje se Smart Boxem 
8. Jakmile je senzor úspěšně spárován se Smart Boxem, tak vás na to aplikace upozorní. 

• Následně vás provede zbylými kroky k dokončení procesu přidání senzoru 
• Pokud by nedošlo ke spárování senzoru, opakujte bod 6 

9. Připevněte senzor na rám a magnet na pohyblivou část dveří/okna 
• Senzor má na boční straně 2 vystouplé drážky. Naproti těmto drážkám musí být umístěn 

magnet, jinak senzor nebude správně fungovat. 
• Vzdálenost magnetu od senzoru by měla být maximálně 5mm. 
• Senzor musí být připevněn tak, aby došlo ke stisknutí ochranného kontaktu  
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�  V případě, že se vám ani opakovaně nedaří spárovat senzor 

se Smart Boxem, proveďte reset senzoru do továrního nastavení. 
 
Reset do továrního nastavení 
Stiskněte a podržte funkční tlačítko senzoru na 15 sekund pro 
obnovu továrního nastavení. Jakmile se tovární nastavení obnoví, 
funkční tlačítko 1x blikne. 
 
Bezpečnostní pokyny 
Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli riziku, že si 
způsobíte zranění nebo že poškodíte své zařízení.  
 

• Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například v 
mokrém suterénu nebo v blízkosti bazénu. �  

• Nevystavujte své zařízení vlhkosti, prachu nebo korozivním 
kapalinám. �  

• Nepokládejte věci na zařízení. � �  
• Používejte v zařízení pouze vhodné baterie typu CR123. �  
• Nepoužívejte zařízení bez ochranných plastových krytů�  
• Nepoužívejte zařízení venku a dbejte na to, aby všechny 

jeho části byly umístěny ve vnitřních prostorách. 
• Zařízení je určeno výhradně k použití ve vnitřních prostorách 

 

 
Tímto Climax Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení DC-23ZW je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU a směrnicí 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových 
stránkách www.o2.cz. 
 
 
 
 


