
Radiowy dzwonek do drzwi | CASAcontrol FTK-120 (NX5776)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• odbiornik i nadajnik

• materiał montażowy

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebne są 2 baterie AA, wkrętak o

profilu krzyżakowym oraz wiertło (Ø 6 mm).

Dane techniczne:

• zasilanie: nadajnik 1 bateria guzikowa CR2032; odbiornik 2 x bateria typu AA

• częstotliwość radiowa: 433,92 MHz

• max. moc przesyłowa: 0,75 mW

• zasięg: do 100 m

• tryby pracy: 3

• melodie: 36

• max. głośność (odległość 1 m): 73 dB

• stopień ochrony IPX4: bryzgoszczelność

• wymiary: nadajnik 9 x 3,6 x 1,2 cm; odbiornik 7 x 10 x 2,5 cm; tabliczka znamionowa 5,5 x

1,5 cm

• waga: nadajnik 34 g; odbiornik 76 g.

Szczegóły produktu

Nadajnik

1. Przycisk dzwonka 

2. Nadawcza dioda LED

3. Identyfikator imienny
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Odbiornik

4. Dioda odbiorcza LED 

5. Przycisk podłączeniowy 

6. Przycisk głośności 

7. Przycisk melodii

8. Przełącznik trybu pracy

9. Głośnik

Wkładanie i wymiana baterii

Dzwonek

WSKAZÓWKA

Jeśli bateria guzikowa nie jest osobno, to znajduje się już w komorze baterii. W tym

przypadku wystarczy wyciągnąć pasek zabezpieczający z komory baterii.

1. Zdejmij płytę montażową z tyłu dzwonka.

2. Weź  monetę  i  włóż  ją  do  otworu  w  komorze  baterii.  Obróć  pokrywę  komory  baterii

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie zdejmij pokrywę.

3. Włóż baterię CR2032 (3V) do komory baterii. Pozytywny biegun baterii wskazuje do góry.

4. Załóż pokrywę na  miejsce.  Następnie  zamknij  mocno pokrywę,  przekręcając  ją  zgodnie

z ruchem wskazówek zegara.

5. Mocno wciśnij płytę montażową z powrotem na miejsce.

Stacja bazowa

1. Przesuń w dół komorę baterii z tyłu stacji bazowej.

2. Włóż dwie baterie AA do komory baterii. Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące

biegunowości w komorze baterii. Dioda odbiorcza LED świeci się.

3. Załóż pokrywę i zamknij ją.
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Montaż

UWAGA!

Należy upewnić się, że wzdłuż wybranych punktów wiercenia nie przebiegają żadne

kable ani rury. Może to prowadzić do obrażeń lub szkód w środowisku!

Dzwonek

1. Zdejmij płytę montażową z tyłu dzwonka do drzwi.

2. Weź płytę montażową jako szablon, zaznacz dwa otwory i wywierć je.

3. Włóż dwa kołki. Następnie przykręć płytę montażową dwoma dużymi śrubami.

4. Umieść dzwonek do drzwi na płycie montażowej. Następnie mocno go wciśnij.

5. Zabezpiecz dzwonek drzwiowy, wkładając i dokręcając małą śrubkę po lewej stronie.

Stacja bazowa

1. Wywierć otwór w żądanym miejscu.

2. Włóż kołek. Następnie włóż dużą śrubę.

3. Zawieś stację bazową na śrubie.
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Przygotowanie

Podłączenie dzwonka do drzwi i stacji bazowej

1. Naciśnij przycisk podłączenia na stacji bazowej. Dioda odbiorcza LED świeci się.

2. Następnie naciśnij przycisk dzwonka na dzwonku do drzwi. Dioda LED nadajnika zapala

się na krótko i gaśnie. Dioda odbiorcza gaśnie lub krótko miga i gaśnie. W razie potrzeby,

ustawiona melodia dzwonka brzmi.

WSKAZÓWKA

Zachowanie się diody odbiorczej i melodii dzwonka zależy od ustawionego trybu

pracy. Melodia dzwonka brzmi tylko wtedy, gdy tryb pracy pozwala na sygnały

akustyczne.  Dioda odbiorcza  LED miga i  gaśnie,  gdy  dozwolone  są  sygnały

optyczne.

Użytkowanie

Ustawianie trybu pracy

Przesuń przełącznik trybu pracy do odpowiedniej pozycji, aby ustawić żądany tryb pracy.

Sygnał akustyczny (ton / melodia)

Sygnał wizualny (dioda odbiorcza miga)

Sygnał akustyczny + wizualny

(Ton / melodia + migająca dioda odbiorcza)
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Ustawianie melodii

WSKAZÓWKA

Użyj  przełącznika  trybu  pracy,  aby  ustawić  tryb  pracy,  który  pozwala  na  sygnały

akustyczne.

Naciśnij przycisk melodii.

Pierwsza melodia jest grana. To trwa około 10 sekund. Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk,

przechodzisz  do następnej  melodii.  Po zakończeniu  gry,  melodia  jest  zapisywana jako melodia

dzwonka.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk głośności na stacji bazowej, aby wyregulować głośność sygnału dźwiękowego.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmniejszenie poziomu głośności: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 – 5.

Czyszczenie

Obudowę należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie należy używać żadnych płynów ani

środków czyszczących.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli połączenie pomiędzy dzwonkiem do drzwi a stacją bazową zostanie przerwane, należy wyjąć

baterie  z  urządzeń.  Poczekaj  dwie  minuty,  a  potem  włóż  je  ponownie.  Następnie  podłącz

urządzenia. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy wymienić baterie.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Nie  należy  rozkładać  (z  wyjątkiem  wymiany  baterii)  ani  naprawiać  urządzenia

samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
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• Stację bazową należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Trzymaj dzwonek do drzwi z dala od ekstremalnego ciepła.

• Dzwonek do drzwi jest zabezpieczony przed rozbryzgami wody ze wszystkich stron. Nigdy

nie zanurzać dzwonka do drzwi ani stacji bazowej w wodzie lub innych płynach.

• Przed każdą  instalacją  i  przy każdej  wymianie  baterii  należy  sprawdzić  urządzenie  pod

kątem uszkodzeń.

• Nie należy używać akumulatorów.

• Urządzenie nie jest zabawką, trzymaj dzieci z dala i nie pozwól im się nim bawić.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii  nie  zalicza  się  do  odpadów  gospodarstwa  domowego.  Jako  konsumenci  są  Państwo

zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. 

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu,

w którym są sprzedawane.

• Akumulatory  mają  niższe  napięcie  wyjściowe  niż  baterie.  Powoduje  to,  że  niektóre

urządzenia do działania potrzebują baterii, a nie akumulatora.

• Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Baterie,  z  których  wylewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko  w

odpowiednich rękawiczkach.

• Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.

• Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!

• Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w

urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.
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Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza niniejszym, że produkt NX-5776-675 jest  zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE +  (UE)2015/863,  dyrektywą EMC 2014/30/UE oraz  dyrektywą w sprawie  sprzętu

radiowego 2014/53/UE.
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