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FIBARO Door/Window Sensor 2  
FGDW-002 
 
FIBARO Door/Window Sensor 2 je bezdrôtový, batériou napájaný, magnetický senzor 
kompatibilný so Z-Wave Plus. Zmenou stavu zariadenia bude automaticky poslaný signál do 
Z-Wave riadiacej jednotky a príslušných zariadení. Senzor môže slúžiť na spustenie scén a 
všade, kde je potreba potvrdenie o otvorenie alebo zatvorenie dverí,okien, garážových brán, 
atď. Otvorenie je detekované vzdialením tela senzora od magnetu. Naviac je FIBARO 
Door/Window Sensor 2 taktiež vybavený zabudovaným senzorom teploty. 
 
FIBARO Door/Window Sensor 2 je v súlade s nasledujúcimi EÚ nariadeniami: 

● RED 2014/53/EU 
● RoHS 2011/65/EU 

 
Pre úplný inštrukčný návod a technickú špecifikáciu navštívte naše webové stránky: 
manuals.fibaro.com/door-window-sensor-2 
 

 
Prečítajte si návod pred pokusom nainštalovať zariadenie! 

 
Špecifikácia 

● Napájanie: 3,6V batérie 
● Typ batérie: ER14250 (½AA) 
● Operačná teplota: 0-40°C 
● Rozsah merania teploty: 0-60°C 
● Rozmery (D x Š x V): 71 x 18 x 18 mm 

 
Prvé zapnutie 
1) Zložte kryt. 
2) Odstráňte blokátor batérie (papierik). 
3) Zavrite kryt. 
4) Umiestnite senzor v blízkosti Z-Wave riadiacej jednotky. 
5) Nastavte Z-Wave riadiacu jednotku do režimu pridávania. 
6) Trikrát rychle stlačte tlačidlo TMP, ktoré se nachádza na spodnom kryte. 

http://manuals.fibaro.com/door-window-sensor-2


 
7) Počkajte kým se zariadenie nepridá do systému. 
8) Úspešné pridanie bude potvrdené riadiacou jednotkou. 
9) Zložte ochrannú vrstvu zo senzoru a magnetu. 
10) Prilepte senzor na rám a magnet na pohyblivú časť dverí/okna (najviac 5mm od 
senzoru) 

 

 
 
 
Záručné podmienky 
 
1. FIBAR GROUP S.A. so sídlom v Poznani, ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, zapísaná v 
Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Poznań-Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 
VIII. obchodné oddelenie, s číslom KRS: 553265, DIČ: 7811858097, IČO: 301595664, 
základné imanie v hodnote 1.182.100 PLN zaplatený v plnej výške, ostatné kontaktné údaje 
sú dostupné na internetovej adrese: www.fibaro.com (ďalej ako: "Výrobca"), zaručuje, že 
predávané zariadenie ("Zariadenie") je bez materiálových alebo výrobných chýb. 
 
2. Výrobca je zodpovedný za poruchy zariadenia vzniknuté v dôsledku fyzických vád 
neumožňujúce použitie zariadenia v súlade s jeho účelom po dobu:  
- 24 mesiacov od dátumu predaja zariadenia zákazníkovi, 
- 12 mesiacov od dátumu predaja zariadení prevádzkovateľovi ( 
zákazník a hospodársky subjekt je ďalej súhrnne označovaný ako "Zákazník"). 
 



3. Výrobca sa zaväzuje k bezplatnému odstráneniu vád zistených počas záručného obdobia 
prostredníctvom opravy alebo výmeny poškodených súčiastok za nové alebo repasované 
(podľa rozhodnutia výrobcu). Výrobca si vyhradzuje právo vymeniť celé zariadenie za nové 
alebo repasované. Výrobca za zakúpené zariadenie nevracia zaplatené peniaze. 
4. Vo výnimočných prípadoch môže výrobca vymeniť zariadenie za iné s obdobnými 
technickými parametrami. 
 
5. Reklamáciu môže podať iba držiteľ platného záručného dokladu. 
 
6. Pred podaním reklamácie výrobca odporúča využiť telefonickú alebo internetovú 
technickú podporu. Kontakt nájdete na adrese: https://www.fibaro.com/support/. 
 
7. V prípade podania reklamácie by mal zákazník kontaktovať výrobcu prostredníctvom 
e-mailu, ktorý je dostupný na internetových stránkach https://www.fibaro.com/support/. 
 
8. Po správne podanej reklamácii zákazník obdrží kontaktné údaje najbližšieho 
autorizovaného záručného servisu ("AZS"). Zákazník by sa mal s AZS skontaktovať a 
chybné zariadenia doručiť na jeho adresu. Po obdržaní zariadenia výrobcu odovzdá 
zákazníkovi číslo reklamácie (RMA). 
 
9. Chyby budú odstránené v priebehu 30 dní odo dňa dodania zariadenia do AZS. V tejto 
situácii sa záručná doba automaticky predlžuje o čas, v ktorom bolo zariadenie k dispozícii 
AZS. 
 
10. Reklamovaný zariadenie musí zákazník dodať spolu s kompletným štandardným 
vybavením a platným dokladom potvrdzujúcim jeho kúpu. 
 
11. Náklady spojené s dopravou zariadenia na území Poľska hradí výrobca. V prípade 
dopravy zariadenia z iných štátov prepravné náklady hradí zákazník. V prípade 
neoprávnenej reklamácie AZS má právo vymáhať od zákazníka náklady spojené s jej 
vybavením. 
 
12. AZS má právo zamietnuť reklamáciu ak zistí, že: 
- zákazník nepoužíval zariadenia v súlade s jeho určením a podľa návodu na obsluhu, 
- zákazník dodal neúplné zariadení bez príslušenstva a popisného štítku, 
- príčinou poruchy nie je materiálová alebo výrobná chyba spôsobená výrobcom, 
- záručný list je neplatný alebo chýba doklad o kúpe. 
 
13. Záruka sa nevzťahuje na: 
- mechanické poškodenie (trhlina, porezania, odreniny, ulomenie, deformácie spôsobené 
nárazom, upustením alebo iným predmetom, použitie zariadenia iným spôsobom, než je 
uvedené v návode na obsluhu); 
- poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr.: povodeň, búrka, požiar, úder blesku, 
živelná pohroma, zemetrasenie, vojna, občianske nepokoje, zásah vyššej moci, 
nepredvídané nehody, krádež, zaliatie vodou alebo inou tekutinou, vytečeniu batérie, 
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poveternostné podmienky: pôsobenie slnečného žiarenia, piesku, vlhkosti, vysoké alebo 
nízke teploty, znečistenie ovzdušia; 
- poškodenie spôsobené nefunkčnom softvérom z dôvodu napadnutia počítačovým vírusom 
alebo nevykonanú alebo chybne vykonanú aktualizácií softvéru v súlade s odporúčaniami 
výrobcu; 
- poškodenie spôsobené prepätím v elektrickej a / alebo telekomunikačnej sieti alebo 
pripojením k energetickej sieti v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, alebo z 
dôvodu pripojenie ďalších zariadení, ktorých pripojenie výrobca neodporúča; 
- poškodenie spôsobené prevádzkou alebo skladovaním zariadenia v nevhodných 
podmienkach, tzn. v miestach s vysokou vlhkosťou, prašnosťou, príliš nízku (mráz) alebo 
vysokou teplotou okolia. Konkrétne podmienky, v ktorých je možné zariadenie používať, sú 
uvedené v návode na obsluhu; 
- poškodenie spôsobené použitím príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom; 
- poškodenie spôsobené chybnou elektrickou inštaláciou, vrátane použitím nevhodných 
poistiek; 
- poškodenie spôsobené údržbou alebo konzervačnými úkony nezhodnými s pokynmi 
výrobcu uvedenými v návode na obsluhu; 
- poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych, nesprávnych alebo nekompatibilných 
náhradných dielov v rámci opravy vykonané neoprávnenou osobou; 
- poškodenie spôsobené pokračovaním v práci s poškodeným zariadením alebo 
príslušenstvom. 
 
14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie súčiastok alebo ďalších dielov zariadení, 
ktorých doba použitia je uvedená v návode na obsluhu alebo technickej dokumentácii. 
 
15. Záruka zariadenia nevylučuje, neobmedzuje alebo nepozastavuje práva zákazníka 
vyplývajúce zo zodpovednosti výrobcu za predané zariadenie. 
 
16. Výrobca nie je zodpovedný za škody na majetku spôsobené chybným zariadením. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame, náhodné, zvláštne, následné škody 
alebo morálne straty, ani za ušlý zisk, stratu nasporených finančných prostriedkov, stratu 
údajov, nárokov tretích osôb alebo iné škody vyplývajúce alebo súvisiace s použitím 
zariadení. 
 
Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode:  
Fibar Group S.A. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami 
a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o 
zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.manuals.fibaro.com 
 
Zhoda so smernicou WEEE:  
Zariadenie s týmto symbolom nesmie byť likvidované s ostatnými odpadmi z domácnosti. 
Musia byť odovzdané príslušnému miestu pre recykláciu elektrických a elektrotechnických 
zariadení. 
 
Pozor! 
Tento výrobok nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat! 
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