Bezdrôtový zvonček SOLIGHT 1L22
•

Vďaka bezdrôtovému systému je inštalácia jednoduchá a nenarušuje dekoráciu vášho interiéru.

•

Prenos signálu s mimoriadne veľkým dosahom (≥ 120 m). Zvonček je vhodný pre domácnosti, kancelárske budovy,
továrne, hotely, recepčné haly atd.

•

Zabudovaný systém nízkej spotreby elektrickej energie, zaručuje šetrenie energií (alkalické batérie tak môžu vydržať
jeden rok pri použití 20krát denne) a podporuje ochranu životného prostredia.

•

Hlasitosť vyzváňania umožňuje umiestniť prijímač kdekoľvek v interiéri. Nezmeškáte s ním žiadneho návštevníka.

•

Prijímač musí byť rovnaký ako vysielač. Preštudujte si prosím špecifikácie na jeho vonkajšom kryte.

•

Pri vkladaní 12V batérie (LR23A) do vysielača dbajte na ich správnu polaritu naznačenú vo vnútri priestoru pre
vloženie. Rovnaký postup zachovajte pri vkladaní.

Montáž
Upevnenie vysielača
•

Vysielač možno pripevniť alebo používať ako prenosný. Pred upevnením sa presvedčte, že zvonček správne funguje.
Najprv zvoľte vhodnú polohu pre vysielač. Najlepšie takú, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich
blízkosti, cca 1,5 m nad zemou. Vysielač možno umiestniť kdekoľvek, kde bude chránený pred vodou a nadmerným
teplom. Môžete ho dokonca premiestňovať podľa svojich predstáv. Na vysielač môžete tiež dať štítok s menom.
Upevnenie na zárubňu dverí je jednoduchšie, pretože možno vysielač jednoduchšie pripevniť zadnou stenou ku
drevu

Zapojenie prijímača
•

Ďalej sa rozhodnite, kde umiestnite prijímač.

•

Varovanie, niekedy je nutné zvončekom pohnúť kvôli lepšiemu signálu!!! Preto prenos signálu pred upevnením
prístroja najskôr vyskúšajte.

Upozornenie
•

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod k použitiu.

•

Dosah signálu je uvádzaný vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený
materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu taktiež závisí na umiestnení vysielača i prijímača. Vyvarujte sa
umiestnenia časti prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov
elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

•

Prijímač i vysielač môžete pripevniť pomocou šraubou i lepidla na sklo alebo obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je
súčasťou balenia. Zaistite, aby nebolo umiestnené v blízkosti kovových predmetov a aby nebolo vystavené dažďu.

•

Nepokúšajte sa sami opraviť vnútorný elektrický obvod, hrozí riziko poškodenia prístroja.

•

Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými
schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami, a to pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje

dozor a pokyny. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
•

Pred likvidáciou musia byť zo spotrebiča vybraté batérie.
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Solight Holding s.r.o prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými

požiadavkami a ďalšími príslušnými

ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode je možno nájsť
na www.solight.sk

