
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T007A Bezdrátový zvonek do zásuvky 230V HOUSEHOLD DOORBELL

Popis:

1, Přenosová vzdálenost v otevřeném prostoru je 100-150 m.
2, IP44 vodotěsný vysílač.
3, Žádné rušení z jiných bezdrátových zvonků.
4, Nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.
5, Snadná instalace, snadné použití.
6, Bezbateriový design, šetrnější k životnímu prostředí.

Specifikace:

     Bílá barva
     tlačítkové napájení: bezbateriové
     napájení zvonku: do sítě
     3 úrovně ovládání hlasitosti
     hlasitost: 90 dB
     51 polyfonních zvuků na výběr
     dosah: 150 m
     voděodolné: IP44
     párování přijímačů: ano
     celkové snížení hlasitosti: ano
     rozměry zvonku: 8,5x5x2cm
     rozměry přijímače: 10x 6,5x6cm
     hmotnost: 0,132 kg
     hmotnost v balení: 0,177 kg 

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

Vložte přijímač do zásuvky v určené poloze.
Stisknutím tlačítka pro výběr hudby vyberte svůj oblíbený vyzváněcí tón, na výběr máte 51 
akordů nebo 32 skladeb.
Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti upravíte hlasitost.
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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