
SK Návod na používanie bezdrôtového zvončeka Solight 1L45 

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte 
ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa 
neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod 
na použitie si starostlivo uschovajte. 

Popis zvončeka 

1. Výber melódie prijímača (36)
2. Výber hlasitosti (4 kroky)
3. LED dióda
4. Reproduktor (50 dB - 90 dB)
5. Zásobník batérií (3x AAA)
6. Tlačidlo vysielača
7. Obal na menovku
8. Otvor na otvorenie krytu batérie

Zvonček pracuje na frekvencii 433 MHz. Dosah je maximálne 200m na otvorenom priestranstve. Batérie pre prijímač sú 
alkalické 1,5 V (LR03, AAA). Batérie pre vysielač sú alkalické 12 V (LR23A).  

Inštalácia batérií 

Prijímač: otvorte kryt zásobníka batérií, vložte 3x alkalické batérie AAA podľa vyznačenej polarity a zatvorte kryt.  
Vysielač: pomocou plochého skrutkovača zatlačte na otvor v spodnej časti krytu a otvorte ho. Vložte alkalickú batériu 
LR23A podľa vyznačenej polarity a opäť zatvorte kryt. Ak je batéria už predinštalovaná, odstráňte izolačnú pásku. 
Venujte osobitnú pozornosť tesneniu v kryte, ktoré sa nesmie pri inštalácii poškodiť. Ak po určitom čase používania 
zistíte, že prístroj nefunguje správne, vymeňte batérie.      

Inštalácia vysielača a prijímača 

Vysielač je možné namontovať alebo používať ako prenosný vysielač. Pred pripojením vysielača sa uistite, že zvonček 
funguje správne. Môžete ho pripevniť pomocou samolepiacich podložiek alebo montážnych otvorov. Ak ho chcete 
pripevniť cez montážne otvory, otvorte kryt batérie vysielača, zaskrutkujte ho na vybrané miesto a zatvorte ho späť. 
Dôležité: nestratiť ani nepoškodiť tesnenie. Vysielač je vodotesný a v prípade potreby ho možno umiestniť do exteriéru. 
Uprednostnite však miesto, ktoré chráni vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Na vysielač je možné pripevniť 
typový štítok.   
Prijímač sa môže používať aj ako prenosný alebo namontovaný prijímač. Na montáž pomocou otvorov na zavesenie na 
zadnom kryte použite dve skrutky a hmoždinky vhodnej veľkosti. Ak lepíte vysielač pomocou samolepiacej podložky, 
nelepte omylom reproduktor. 

Ovládanie zvončeka 

Vyberte melódiu pomocou tlačidla 1. Stlačením tlačidla môžete meniť jednotlivé melódie. Výber sa automaticky uloží 
po skončení prehrávania. 
Hlasitosť sa volí pomocou tlačidla 2. Štyri úrovne hlasitosti 50 dB - 90 dB. 
Funkcia "Learning code" 
umožňuje spárovať niekoľko zvončekov alebo tlačidiel do jednej skupiny alebo obnoviť spojenie medzi nimi. To 
umožňuje, aby niekoľko tlačidiel zvonilo na jeden zvonček alebo jedno tlačidlo na niekoľko zvončekov. K jednému 
zvončeku je možné spárovať maximálne 6 tlačidiel. Jedno tlačidlo možno spárovať až s 15 zvončekmi. 
Priradenie nového tlačidla k zvončeku alebo nového zvončeka k tlačidlu: 
1. Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti na prijímači na 5 sekúnd. Kontrolka LED bude rýchlo blikať a zaznie melódia.
Uvoľnite tlačidlo hlasitosti a nechajte blikať kontrolku LED.
2. Stlačte tlačidlo vysielača jeden alebo viackrát. Zvolená melódia sa prehráva znova, vysielač je priradený. Vysielač
musí byť pri párovaní vzdialený od prijímača aspoň 50 cm. Všetky predtým spárované vysielače sú tiež priradené k
prijímaču.
3. Rovnaký postup zopakujte pri pridávaní nového prijímača k jednému vysielaču. Všetky predtým spárované prijímače
sú tiež priradené k vysielaču.
Odpojenie tlačidiel od zvončeka, resetovanie pripojenia
Ak máte s prijímačom spárované viaceré vysielače, možno bude potrebné zrušiť spárovanie jedného z vysielačov.
Môže sa tiež stať, že bezdrôtové pripojenie prestane fungovať.
1. Stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti na 10 sekúnd.
2. Aj keď sa prijímač ozve po 3 sekundách, ignorujte ho a podržte tlačidlo, kým sa prijímač opäť neozve. Potom uvoľnite
tlačidlo. Všetky ovládače sú teraz vymazané z pamäte.
3. Znovu priraďte potrebné vysielače podľa vyššie uvedeného postupu.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o., vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky a ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. 
Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.solight.sk. Výrobok sa môže 
používať na základe všeobecného povolenia č. VO-R/10/05.2014-3 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 


