
Vysielač Prijímač 

SK Návod na použitie bezdrôtového zvončeka Solight 1L48 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám 
slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s 
týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené 
na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s 
vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.  

Popis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max.180m na otvorenom priestranstve. Batéria do vysielača je 

alkalická 12V/23A (LR23A). 

Inštalácia vysielača a prijímača 

Vysielač môžete pripevniť alebo používať ako prenosný. Pomocou plochého skrutkovača otvorte kryt batérie. Pozor na poškodenie 

západky krytu. Nestraťte alebo nepoškoďte tesnenie. Vložte alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom na vyznačenú polarizáciu. 

Nakoniec zatvorte kryt. Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že prijímač správne funguje. Zvoľte takú polohu vysielača, aby 

bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Pretože je vysielač vodeodolný, je možné ho 

umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom. 

Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysielač jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu. Vysielač 

môžete pripevniť pomocou samolepiacej podložky alebo montážnych otvorov. 

Ovládanie zvončeka 

Výber melódie uskutočníte pomocou tlačidla podľa obrázka. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa 

automaticky uloží po skončení prehrávania. 

Hlasitosť ovládate tlačidlom na zmenu hlasitosti podľa obrázka. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou 

úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť na štyroch úrovniach. 

Funkcia „Learning code“  

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých tlačidiel do jednej skupiny.  

Vysielač s prijímačom sú už spárované. Pokiaľ chcete pridať ďalší prijímač alebo vysielač postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 

1. Držte na prijímači tlačidlo na zmenu melódie tri sekundy. Pokiaľ sa neozve zvuk „Ding-Ding“.  
2. Stlačte tlačidlo na vysielači, ktorý chcete priradiť, pokiaľ sa ozve „Ding“, párovanie prebehlo úspešne.  
3. Nakoniec sa opäť ozve „Ding-Ding“, čo potvrdí, že skončil režim párovania. 

 
Týmto je vysielač priradený k prijímaču. Pôvodný vysielač je tiež priradený. Znázornené na obr. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec 000, Česká republika 
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Poznámka: Max. 6 vysielačov môže byť spárované s jedným 

prijímačom, viď obrázok. 

 


