
DC-S1 

 

 

Door / Window Detector 

1. LED Indicator 

2. Learn Button 

3. Knockouts 

4. Battery Insulator 

5. Rib Mark 

6. Magnet 

Deur / Raam Contact 

(NEDERLANDS) 

1. LED Indicator 

2. Koppelmodus-knop 

3. Voor-gestanste gaten t.b.v. 

montage 

4. Batterij-isolatiestrip 

5. Indicatielijnen 

6. Magneet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Pull out the battery insulator to 

activate battery.  

2. If the accessory is purchased 

separately from the kit, follow 

instruction below to include the 

accessory into your control 

panel 

If the accessory is included in 

your alarm system kit, skip to 

Mounting Location section 

below. 

3. Put the Control Panel into 

learning mode. 

4. Press Learn Button to learn 

sensor. 

5. Refer to Control Panel manual 

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. Break through knockouts on 

back cover of main body. 

2. Drill holes into the door/window 

frame using the knockouts as 

template. 

3. Fix the back cover onto the wall 

with the screws and plugs 

provided. 

4. Replace the front cover on the 

back cover 

5. Align the magnet with the Rib 

Mark on the main body; screw 

the magnet onto the door/ 

window. The gap between the 

main body and the magnet 

should be no more than 15 

mm. 

 Instead of screw mounting, 

you can also use the double 

side adhesive tape included in 

the package to install the 

accessory. 

Battery 

1 x 3V lithium battery (Pre-inserted) 

 

 

 

 

NEDERLANDS 

Volg de instructies in dit document 

voor installatie en gebruik van dit 

accessoire. Voor uitgebreidere 

informatie over instellingen en 

gebruik bezoekt u de Blaupunkt 

website http://www.blaupunkt.com 

om de complete handleiding te 

downloaden. 

Aan de slag 

1. Trek aan de isolatiestrip om 

de batterij te activeren. 

2. Indien de detector los van de 

rest van het systeem is 

gekocht, volgt u de instructies 

voor koppeling. Indien de 

detector deel uit maakte van 

het systeem bij aankoop, gaat 

u naar de sectie 

3. Zet uw controlepaneel in de 

koppelmodus. 

4. Druk op de 

koppelmodus-knop om de 

detector te koppelen. 

5. Zie verder de handleiding van 

uw controlepaneel om het 

koppelproces af te ronden. 

Ophanglocatie 

 Plaats het hoofdbestanddeel 

van de detector op het deur- 

of raamkozijn en de magneet 

op de deur of het raam. Doe 

dit zo hoog mogelijk. 

 Richt geen PIR 

bewegingsmelder op dit raam 

of deze deur. 

 Niet op een metalen oppervlak 

plaatsen 

Installatie 

1. Druk de voor-gestanste gaten 

uit. 

2. Boor gaten in deur- / raamkozijn, 

de gaten als sjabloon 

gebruikend. 

3. Plaats het hoofdbestanddeel op 

het kozijn met de meegeleverde 

schroeven en pluggen. 

4. Plaats de afdekking 

5. Lijn de magneet uit met behulp 

van de indicatielijnen op het 

hoofdbestanddeel. Schroef de 

magneet op deur of raam. Het 

gat tussen magneet en 

hoofdbestanddeel mag niet 

groter zijn dan 15 mm  

6. In plaats van schroeven kunt u 

ook de meegeleverde 

dubbelzijdige tape gebruiken 

voor de montage. 

 

Batterij 

1 x 3 V lithium batterij 

(voor-geïnstalleerd)  

 

http://www.blaupunkt.com/
http://www.blaupunkt.com/

