
Bezdrôtový zvonček SWD 110

Bezdrôtový digitálny zvonček je vhodný na použitie v interiéroch, ako sú 
domácnosti, kancelárie, hotely a podobné priestory.

Technické parametre:
Prevádzková teplota: -20 °C až +40 °C
Dosah: 150 m vo voľnom priestore a bez elektromagnetického rušenia
Rádiová frekvencia: 433 MHz
Digitálne kódovanie: 1:320000 unikátnych kódov
Odber: max 80 mA
Napájanie: zvonček: ~230 V 50 Hz), tlačidlo zvončeka: 12 V typ 23 A (priložená)
Tlačidlo má vyhotovenie krytia IP44.

Popis:
Zvonček má k dispozícii 48 melódií na výber.
Dosah zvončeka je až 150 m vo voľnom priestore a bez rušenia.
Zvonček je vybavený vstavanou optickou signalizáciou pomocou kruhu, ktorý 
je podsvietený LED diódou a pri zvonení bliká. Tým môže pomáhať sluchovo 
postihnutým osobám.
Zvonček má ochranu pred nežiaducim rušením a podobnými zariadeniami 
v okolí.
Batéria v tlačidle vydrží počas jedného roka pri frekvencii 20 stlačení za deň.
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Obsluha zvončeka:
Po pripojení zvončeka do siete sa v spodnej časti zvončeka rozsvieti modrý 
kruh, ktorý signalizuje napájanie. Ten zároveň pri zvonení bliká. 

Obsluha zvončeka:
Po vložení batérií do zvončeka si môžete pomocou tlačidla  vybrať melódiu, 
ktorá sa vám páči. Pomocou tlačidla  nastavte požadovanú hlasitosť 

Poznámka:
Zvonček musí byť umiestnený v zásuvke, ktorá je voľne prístupná.



Tlačidlo:
Tlačidlo zvončeka má v spodnej časti zárez. Tu vložte zodpovedajúci plochý 
skrutkovač a opatrne snímte kryt. Teraz vložte batériu a dbajte na správnu 
polaritu. Pri nasadení krytu skontrolujte, aby bolo tesnenie vždy správne 
usadené. Inak hrozí poškodenie elektroniky, pokiaľ by sa tu dostala voda.
Na tlačidle je umiestnená modrá LED dióda ako kontrolka, ktorá sa rozsvieti pri 
stlačení tlačidla.

Montáž tlačidla
Tlačidlo je možné pripevniť trvalo pomocou skrutiek alebo prilepiť na hladkú 
plochu pomocou dodávanej samolepky. Na umiestnenie tlačidla vo vonkajšom 
priestore zvoľte také miesto, kde naň nebude trvalo pršať. Vhodný je výklenok 
stĺpa a podobne. Nikdy ho neumiestňujte do kovového krytu.
V dne vnútra krytu sa nachádzajú dve predznačené diery na skrutky. Tie je 
možné využiť, keď chcete tlačidlo umiestniť napevno. Je nutné tieto diery 
zatesniť pod hlavičkou skrutky, aby sa cez ne dovnútra nedostala voda.

Poznámka:
Vždy si pred montážou overte, či budete mať dobrý príjem signálu z vami 
zvoleného miesta. Každá stavebná prekážka znižuje účinný dosah medzi 
zvončekom a tlačidlom.

Riešenie problémov
Zvonček môže byť mimo dosahu rádiového signálu – upravte vzdialenosť 
medzi tlačidlom a zvončekom, rozsah môže byť ovplyvnený miestnymi 
podmienkami.
Pri stlačení tlačidla sa nerozsvieti kontrolka – vymeňte batériu a dbajte na 
správnu polaritu vkladanej batérie.
Zvonček nemá napájanie – skontrolujte zapojenie k sieťovej zásuvke 

Bezpečnostné upozornenia, údržba a čistenie
Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nevykonávajte žiadne 
zásahy do zvončeka či tlačidla.
Prípadné opravy zverte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobok 
prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom 
a priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú 
žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých detí! Nenechávajte voľne ležať 
obalový materiál. Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre 
deti, pretože by ich mohli deti prehltnúť.
Bezdrôtový zvonček a tlačidlo nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra 
používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku. Nepoužívajte 
žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a 
lakov), pretože by tieto prostriedky mohli poškodiť displej a puzdro výrobku.
Tlačidlo a zvonček sú jedinečne kódované vo výrobe a pri strate či poškodení 
ich nie je možné nahradiť
Zvonček je určený iba na vnútorné použitie. Pravidelne kontrolujte činnosť 
tlačidla a včas vymeňte batériu. Používajte iba kvalitné alkalické batérie s 
predpísanými parametrami. Nikdy neumiestňujte tlačidlo zvončeka na kovové 
materiály a konštrukcie okien či dverí, ktoré obsahujú kovový rám. Tiež ho 
neumiestňujte do blízkosti elektrických spotrebičov a na miesta, kde vedú 
elektrické rozvody.
Pokiaľ sú zvonček a tlačidlo na dlhší čas mimo prevádzky, vyberte z nich batérie.
Tlačidlo a zvonček nezaťažujte nadmernými otrasmi a údery.



Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie 
odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
  Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú 
byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené 
zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie 
alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade 
s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu.

  Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWD 110 je v zhode so základnými 
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/
ES.  Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie o zhode 
je súčasťou návodu alebo ho je možné nájsť na webových stránkach 
www.sencor.eu. 

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez 
predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.




