PL
Gong bezprzewodowy: D-228-E (nr art. 25574)
Opis
Instalacja produktu w domu, biurze lub w sklepie jest prosta i nieskomplikowana, nie wymaga okablowania!
Wystarczy włożyć baterie do nadajnika. Przyjemny dla ucha dźwięk gongu uzyskujemy w ciągu kilka minut.
Nasze produkty to większy komfort przy atrakcyjnej cenie!

Nadajnik (przycisk dzwonkowy)
Wizytówka

Przycisk dzwonka
Użyj małego śrubokręta do otworzenia
pokrywy przycisku

Rys. 1

Do zamocowania przycisku na stałe służą
pokazane na rys. otwory i dwa dołączone
wkręty. Można też użyć dwustronnej taśmy
klejącej.

Rys. 2

Tu wkładamy dołączoną baterię 12V 23A i
zamykamy pokrywę.

Rys. 3

Zamykanie pokrywy

Rys. 4

Odbiornik (gong)

Przycisk wyboru dźwięku
Poprzez naciśnięcie tego przycisku wybieramy pożądany dźwięk (32
melodie)
Trzymając wciśnięty przycisk (słysząc sygnał dźwiękowy) naciśnij
przycisk nadajnika w celu wykrycia i nauczenia kodu (funkcja
self-learning)

Rys. 5

AC 230V

Głośnik

Rys. 6

Funkcje i elementy składowe
Elementy składowe: Szczegóły pokazano na Rys. 1 - 6 .

Funkcje
1. Bryzgoszczelny przycisk można zainstalować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia.
2. Do wyboru 32 dźwięki ustawiane przyciskiem na odbiorniku.
3. Zasięg do 100m na otwartej przestrzeni.
4. Łatwa instalacja niewymagająca dodatkowych kabli.

5. Niskie zużycie prądu.
6. Nadajnik zasilany baterią 12V 23A (w zestawie)

Montaż
♦ Montaż nadajnika
Najpierw należy wybrać najlepsze miejsce dla nadajnika, powinien on być widoczny dla gości, więc jest zwykle
umieszczany na ramie drzwi lub blisko nich na wysokości ok 1,5 metra. Ponieważ nadajnik jest wodoodporny,
można go zainstalować na zewnątrz w razie potrzeby. Montaż na ramie to prostsze rozwiązanie, ponieważ można
przykręcić płytę podstawy nadajnika bezpośrednio do stolarki budowlanej. Patrz Rys. 1 do 4.
♦ Montaż odbiornika
Następnie należy podjąć decyzję, gdzie umieścić moduł odbiornika. Odbiornik wyposażony jest we wtyczkę 230V
AC służącą do podłączenia do zwykłego gniazdka domowej instalacji elektrycznej. Zazwyczaj jest on umieszczony
w przedpokoju, ale może być też umieszczony w salonie lub kuchni, jeśli takie rozwiązanie nam bardziej
odpowiada.

Wybór dźwięku
Ten dzwonek ma do wyboru 32 różnych dźwięków. Żądany dźwięk może być wybrana przez naciśnięcie przycisku
wyboru dźwięku znajdującym się z tyłu odbiornika. Patrz rys. 6.

Funkcja zmiany kodu nadajnika (self-learning)
Nadajnik i odbiornik zostały fabrycznie skonfigurowane do pracy ze sobą. Można rozpocząć użytkowanie bez
konieczności ustawiania kodu nadajnika. W przypadku utraty z jakiegoś powodu kodu lub zastosowania nadajnika
z innego zestawu (albo np. przyuczenia nadajnika do pracy z innym zestawem) można zastosować procedurę
opisaną przy rys. 6. Trzymając wciśnięty przycisk (słysząc dźwięk bi-bi) naciskamy przycisk nadajnika na ok. 10
sekund aż do rozpoznania i zaprogramowania kodu odbiornika. Przyjęcie nowego kodu potwierdzone zostanie
ponownie dźwiękiem bi-bi. Jeden odbiornik może współpracować z maks. 4 nadajnikami. Jeden nadajnik z
dowolną ilością odbiorników.

Wskazówki
♦
♦
♦

Prosimy stosować baterie alkaliczne dobrej jakości.
Nie należy montować urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, na metalowych powierzchniach lub w
sąsiedztwie urządzeń będących źródłem zakłóceń elektromagnetycznych.
Nigdy samodzielnie nie naprawiać wewnętrznego układu elektronicznego. Grozi to jego uszkodzeniem.

Dane techniczne
Częstotliwość nadajnika: 433,92MHz
(please insert here the declaration of conformity)

kraj pochodzenia: Chiny
dystrybucja: düwi international Sp. z o.o. 43-150 Bieruń ul. Ekonomiczna 20
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone tym symbolem powinny być utylizowane osobno, niezależnie od innych odpadów
z gospodarstw domowych. Pozbywając się tego rodzaju wyrobów proszę stosować się do zaleceń swoich miejscowych władz i/lub
zasięgnąć informacji w sklepie, w którym zakupiłeś ten produkt.

