
Bezdrátový zvonek
č. výrobku 773 345

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto 
příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku pečlivě uschovejte pro případné 

budoucí použití.

Důležité
1. Přijímač se nesmí namočit.
2. Nikdy se nepokoušejte přístroj 

rozebírat, opravovat nebo po-
změňovat.

3. Utáhněte prosím pevně upev-
ňovací šrouby.

4. Nepřekračujte kapacitu elektric-
kého zatížení.

1. Vysílač nebo přijímač neu-
pevňujte na kovový povrch 
nebo do jeho blízkosti, což 
může vést ke zhoršení dosahu 
zvonku.

2. Pokud se instalujte vysílací pří-
stroj na rám dveří UPVC, bezpod-
míněčně prověřte provozní výkon 
(dosah zvonku), než přístroj na-
pevno upevníte. 

Rozsah dodávky
•	 1x vysílač
•	 1x přijímač
•	 1x samolepicí páska
•	 1x příručka
•	 2x šroub

Montáž

Před instalací prosím přístroj vyzkoušejte. 

1. Přijímač
Zastrčte přijímač do síťové zásuvky. Příjem je lepší, pokud udržujtete přijí-
mač mimo dosah elektrických přístrojů. 

Zkuste přizpůsobit umístění přijímače a použijte 
k tomu následujícího „Ukazatele dobrého příjmu“:
Ukazatel pro dobrý příjem

vysoký příjem nízký příjem
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2. Vysílač
Vyčistěte povrch, na který chcete nainstalovat vysílač, a také zadní stranu 
vysílače. Před instalací otestujte provozní výkon vysílače. Postavte přijímačř 
a vysílač na místa, na katrá chcete přístroje instalovat. Během testu zavřete 
všechny dveře. V případě, že příjímač nereaguje, podívejte se prosím dále 
do kapitoly „Odstranění problémů“. 

•	 Vysílač NEinstalujte na na rám dveří UPVC.
•	 Přijímač NEinstalujte na kovový povrch.

a) Montáž vysílače šrouby
1.  Položte držák vysílače na místo na stěně, na které 

chcete vysílač instalovat. Předkreslete si dvy otvory 
na vyvtrání, poté oba otvory vyvrtejte (v případě po-
třeby vložte hmoždinky) a držák pevně příšroubujte 
oběma dodanými šrouby.

2.  Vysílač vložte do držáku a opatrně jím posuňte dolů, 
dokud nezapadne. 

b) Montáž vysílače oboustrannou samolepicí páskou
1.  Nalepte oboustrannou lepicí pásku na zadní stranu 

vysílače a stáhněte druhou ochrannou fólii. 
2.  Vysílač přitiskněte na 30 sekund na požadovaný in-

stalační povrch. 

Obsluha

• Nastavení hlasitosti
Pro regulaci hlasitosti ve 3 stupních, stisk-
něte na straně přijímače tlačítko C.

• Režim spánku
Podržte zmáčknuté po dobu 5 sekund 
tlačítko C, poté bliká kontrolka. Po 3 sekun-
dách blikání se přijímač přepne do režimu 
spánku. Pro ukončení režimu spánku stisk-
něte tlačítko B nebo C. 

technická data přijímač vysílač
napájení 100-240 V provoz na baterie

provozní teplota - 10 °C až + 40 °C - 20 °C až + 50 °C
dosah zvonku 110 m (otevřené pole)
RF frekvence 433 MHz
hladina hluku 80 dBA na 3 m  

spotřeba energie < 350 mV  
voděodolnost x ano
provozní síla x 10 N

rozměry 78 x 50 x 65 mm 79 x 44 x 32 mm
hmotnost 75 g 62 g

vyzváněcí tón 25 polyfonních vyzváněcích tónů x

Problém: Řešení: 

Žádný vyzváněcí 
tón na přijímači.

1.  Zkontrolujte, zda je přijímač zapojený. 
2.  Zkomtrolujte, zda byl přijímač a vysílač spárován. 

Kontrolka nesvítí. 1.  Zkontrolujte, zda je přijímač zapojený. 
2.  Zkontrolujte, zda je přijímač v provozním režimu. 

Krátký dosah zvon-
ku.

1.  Kovové konstrukce včetně dveřních rámů mohou 
snižovat dosah zvonku. Vysílač a přijímač nein-
stalujte v případě možnosti na kovové konstrukce 
nebo do jejich blízkosti. 

2.  Jiné elektrické přístroje mohou narušovat funkci 
zvonku, ovlivňují přijímač. 

3.  Stěny, dveře a kryty redukují dosah zvonku. 

Odstranění problémů

Technická data

Pozor: Pokud problém po přezkoušení všech výše uvedených možností přetrvává, vytáhně-
te přijímač a počkejte 3 sekundy, dokud kontrolka nezhasne. Poté opět zastrčte přijímač do 
zásuvky. Pokud problém i nadále přetrvává, odneste prosím přístroj do kvalifikované odbor-
né dílny na přezkoušení a opravu. 
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