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DBX600
DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Cechy produktu
Nowoczesne i eleganckie wzornictwo
Niskie zu ycie energii elektrycznej
czno bezprzewodowa na wyj tkowo du
52 sygna y d wi kowe do wyboru
4 poziomy g no ci
atwa instalacja

odleg

do 300 metrów

Specyfikacja produktu
Napi cie przy zasilaniu z sieci
elektrycznej

210-240V (UE)

Napi cie robocze nadajnika

12 V

Pobór mocy przez nadajnik

< 10 mW

no
Cz stotliwo

25-110 dB
robocza

433,92 MHz

Wspó czynnik Ochrony (nadajnik)

IP44

Temperatura pracy (nadajnik)

-20 – 60°C

Zasi g transmisji bezprzewodowej

do 300 m

Instalacja
1. Otwórz opakowanie, wyci gnij foli zabezpieczaj
bateri w
nadajniku.
2. Nadajnik mo na zainstalowa dwoma metodami:
a. Przyklej dwustronn ta
samoprzylepn (w zestawie) z ty u
przycisku dzwonka, zdejmij os on z drugiej strony ta my,

www.sterr.pl

info@sterr.pl

Str. 1

Instrukcja obs ugi dzwonka bezprzewodowego DBX600
Copyright © - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody STERR zabronione

STERR
07.12.2015

doci nij zdecydowanie przycisk dzwonka do ciany przez 30
sekund.
b. W tylnej ciance nadajnika znajduj si równie wg bienia
przeznaczone na przeprowadzenie wkr tów, którymi mo na
przymocowa nadajnik do ciany.
3. Po zako czeniu instalacji nadajnika wykonaj poni sze czynno ci
dotycz ce odbiornika:
- Odbiornik zacznie dzia
po pod czeniu do gniazdka.

Otwórz
Otwórz

Przymocuj
tylntyln
p ytk
Przymocuj
p ytk

Ponownie
pokryw
Ponownie
za zapokryw

WW

bateri
bateri

Mocno
doci
Mocno
doci
nij nij

Przyciski ustawiania g no ci i sygna u dzwonka
1. G no : naci nij krótko przycisk g no ci, aby ustawi g
Mo esz wybra jeden z 4 dost pnych poziomów.

no .

2. Sygna d wi kowy: naci nij krótko przycisk sygna u d wi kowego,
aby ustawi wybrany sygna . Dost pne s 52 sygna y dzwonka.
Instrukcja u ycia programu parowania
1. Przed w czeniem programu parowania wybierz
dany sygna
dzwonka.
2. Trzymaj wci ni ty przycisk nadajnika (dioda LED powinna si
wieci ci ym wiat em).
3. Program parowania mo na w czy dwoma metodami:
A: Naci nij jednocze nie przycisk ustawiania g no ci i wyboru
sygna u d wi kowego.
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B: Naci nij przycisk ustawiania g
sekund.

no ci i przytrzymaj przez 5

Po wykonaniu jednej z tych czynno ci us yszysz d wi k „Dong”,
dioda LED na odbiorniku zacznie miga , a urz dzenie uruchomi
program parowania. Odtworzenie wybranego sygna u d wi kowego
oznacza zako czenie parowania.
Uwaga:
Trzymaj przycisk nadajnika wci ni ty, a do zako czenia punktu 3.
Po wykonaniu parowania program zako czy swoje dzia anie
automatycznie. W przypadku niepowodzenia parowania dioda LED na
odbiorniku b dzie miga przez 5 sekund, a nast pnie zga nie.
4. Parowanie dwóch lub wi cej nadajników:
ycie programu parowania umo liwia sparowanie pojedynczego
nadajnika. Je li u ywasz dwóch lub wi cej nadajników, wykonaj
ponownie czynno ci opisane w punkcie 3, aby sparowa kolejne
nadajniki.
5. Kasowanie ca ej pami ci parowania:
Naci nij przycisk wyboru sygna u d wi kowego i przytrzymaj wci ni ty
przez 5 sekund, aby skasowa ca pami parowania. Je li odbiornik
odtworzy d wi k „Dong”, a dioda LED b dzie miga , oznacza to
wykonanie zmiany ustawie na stan fabryczny – wybrany jest pierwszy
sygna d wi kowy, a aden nadajnik nie jest sparowany z odbiornikiem.

Uwagi
1. Nale y stosowa tylko wysokiej jako ci baterie alkaliczne. Stosowanie
baterii gorszego gatunku zmniejszy maksymalny zasi g komunikacji
bezprzewodowej.
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2. Odbiornik nie zawiera adnych cz ci przewidzianych do
przez u ytkownika. Jego otwarcie grozi pora eniem
elektrycznym.
3. Rekomendujemy instalowane nadajnika w miejscu nienara
bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych, du
ilo
kapanie wody.

Gwarancja
Uszkodzenia lub usterki spowodowane przez niew
nie s obj te gwarancj .
Gwarancja nie obejmuje baterii.

naprawy
pr dem
onym na
opadów,

ciwe u ytkowanie

Rozwi zywanie problemów
1. Dzwonek nie wydaje d wi ku
Sprawd , czy maksymalny zasi g nie zosta przekroczony.
Zasi g ulega skróceniu wewn trz budynków.
Sprawd , czy baterie nie zosta y w one w odwrotnym kierunku
i czy nie s wyczerpane.
Je eli powy szy problem nie zostanie w ten sposób usuni ty,
skontaktuj si z naszym dzia em obs ugi posprzeda owej.
2. Niska g no
• Sprawd i ustaw poziom g no ci.
3. Za ma y zasi g
• Sprawd zasi g przed instalacj . W razie potrzeby zmie miejsce
instalacji lub bateri .
4. Nie mo na uruchomi programu parowania w odbiorniku
• Pami taj o przytrzymaniu przycisku nadajnika po wci ni ciu. Czas
parowania odbiornika i nadajnika nie przekracza 5 sekund. Je li
parowanie nie powiod o si , spróbuj wykona ponownie czynno ci
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opisane w instrukcji programu parowania.

Zawarto

opakowania

Nadajnik, odbiornik, zestaw wkr tów, instrukcja obs ugi, dwustronna
ta ma klej ca, 1 bateria 12 V typu 23A.

Certyfikat zgodno ci
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Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Ustaw
o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym sprz t
ten, po okresie jego u ytkowania nie mo e by umieszczany
cznie z innymi odpadami pochodz cymi z gospodarstwa
domowego. U ytkownik jest zobowi zany do oddania go w
punkcie odbioru zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego.

*Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie www.sterr.pl
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