DZWONEK BEZPRZEWODOWY
2 PILOTY
model: AG79

•

Przymocować centralkę do ściany za pomocą wcześniej przygotowanego bolca
montażowego o szerokiej główce (na przykład wkręt lub gwóźdź)

4. Dostrajanie centralki i pilotów
•

•

Centralka i piloty zostały sparowane fabrycznie przez co uzyskuje się pewność, iż
zestaw zawsze będzie działać poprawnie i nie będzie zakłócany przez inne urządzenia
tego typu dostępne w zasięgu.
Po ukończeniu instalacji sprawdzić działanie całego zestawu poprzez kilkukrotne
naciskanie przycisków dzwonka. Jeżeli centralka nie reaguje na naciskanie przycisków
należy sprawdzić poprawność zainstalowania baterii i ewentualnie sprawdzić czy
centralka nie znajduje się zbyt daleko nadajników (pilotów).

3. Specyfikacja
•
•
•
•
•
•

Model: AG79
Zasilanie pilota: 1 x baateria AA 1.5V
Czas działania: około rok przy uruchamianiu dzwonka 20 razy dziennie
Sygnalizacja dźwiękowa: kilkadziesiąt dzwonków do wyboru
Sygnalizacja świetlna: tak
Sterowanie: radiowe

4. W zestawie
•
•
•
•

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne
Dzwonek ten może być wykorzystywany jako: dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie
przywoławcze lub alarm osobisty.
Nie wymaga instalacji dzwonkowej. Dzwonek i przycisk dzwonkowy są zasilane bateryjnie. W
nadawaniu i odbieraniu sygnału wykorzystywana jest częstotliwość radiowa.
Dzwonek posiada stosunkowo duży zasięg działania, gdyż w terenie otwartym dochodzi on do
150m.

2. Instalacja przycisków
•
•
•

Delikatnie podważyć tylną ściankę przycisku, a następnie ją zdjąć.
Włożyć 1 baterię 23A 12V do wnętrza przycisku i z powrotem nałożyć tylną ściankę.
Przymocować przycisk do ściany za pomocą dołączonej taśmy klejącej dwustronnej.

3. Instalacja centralki
•
•
•

Zdjąć pokrywkę baterii dostępną na tylnej ściance centralki.
Włożyć 2 baterie AA 1,5V do wnętrza centralki i z powrotem nałożyć pokrywkę
Za pomocą przycisku dostępnego na bocznej ściance centralki wybrać odpowiedni
sygnał dźwiękowy

Centralka
2 piloty
2 baterie 23A 12V
Instrukcja

4. Uwagi i środki ostrożności
•
•
•

Nie instalować zestawu w miejscach mocno nasłonecznionych.
Chronić przed wilgocią i zamoczeniem.
Ze względu na dużą głośność dzwonków, nie instalować centralki bardzo blisko miejsc,
w których przebywają domownicy.

