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Dør-/vindueskontakten består af 2 dele, som kan monteres på 
udgangsdøre (hoveddør, bagdør, terrassedør) eller vinduer. Dør-
/vindueskontakten sender et signal til Q HUB, hvis en dør eller et vindue 
bliver åbnet, mens alarmen er koblet til og dermed sætter alarmen i 
gang. Ligeledes vil det ikke være muligt, at tilkoble alarmen, hvis en dør 
eller et vindue står åbent. 
 
 
 
Oversigt	(sensor)	
	
1. LED-indikator	
2. Indkodning,	status-	og	testknap	
3. Supervisionsjumper	
4. Batteri	
5. Skrue	
6. Monteringspunkter	
7. Sabotagekontakt	
8. Batteriflip	
9. Kontaktområde	
(Skal	vende	mod	magneten	på	dør/vindue)	

	
	
	
Oversigt	(magnet)	
	

10. Magnet	
11. Monteringshuller	
12. Afstandsholder	
	 	

Dør-/vindueskontakt DC-S1 
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Jumper	slået	til:	 	 	 	 	 Jumper	slået	fra:	
	
	
Hvis supervisionsjumperen (3) er slået til, sender Q HUB med jævne 
mellemrum kontrolsignal til sensoren, for at kontrollere at den fungerer 
korrekt. 
	

 
 

En jumper er en lille ’kontakt’ på printpladen, som kan bruges til at 
slå forskellige funktioner i sensoren til eller fra. 
	
Tilføj	Dør-/vindueskontakt	til	Q	HUB	
	
1. 		Fjern batteriflip fra sensoren og vent i 30 sekunder. 
2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre 

Indstillinger à Enhed. Herefter vælges  (Tilføj enhed) i toppen 
af vinduet, hvor du kan administrere dine enheder. 

3. Vælg Tilføj Enhed. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed. 
4. Tryk på Indkodnings- og testknappen på sensoren i 5-10 sekunder 

(2). 
5. Når Q HUB modtager signalet, vil dør-/vindueskontakten fremgå i det 

nye vindue, der er åbnet i HomeConnect. 
6. Vælg dør-/vindueskontakten og tryk OK. 
7. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren f.eks. hoveddør eller 

bagdør og lave øvrige indstillinger til dør-/vindueskontakten. Under 
indstillinger kan du vælge, hvilket signal sensoren skal sende til Q 
HUB, når den aktiveres. F.eks. ’indbrud’ hvilket vil aktivere alarmen, 
eller ’indgang’ som vil starte indgangstiden til at frakoble alarmen. 
(Læs mere om dette i brugermanualen til HomeConnect) 

8. Afslut med OK. Nu er din nye dør-/vindueskontakt tilføjet til dit 
Blaupunkt alarmsystem. 

	
Montering 
Magneten monteres direkte på dør eller vindue enten med de 
medfølgende skruer eller med et af de medfølgende dobbeltklæbende 
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underlag. Sensoren åbnes og monteres på dør- eller vindueskarmen ud 
for magneten.  
 

 
 

Magneten skal altid monteres ud for kontaktområdet (9), der er 
markeret med 2 streger på kontaktens venstre side. 
 
Sensoren skal derfor monteres til højre for eller ovenfor magneten. Der 
må maksimalt være 1 centimeter mellem magneten og sensorens 
kontaktområde (9). 
 
Batteri 
Dør-/vindueskontakten benytter 1 x ½AA 3,6V lithiumbatteri. 


