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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. Wstę 

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w 
krajach Unii Europejskiej.  

Ważne informacje dotyczące środowiska. Niniejszy symbol 
umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu oznacza, że 
wyrzucenie produktu może być szkodliwe dla środowiska. 
Nie umieszczać zużytych urządzeń bądź baterii w zwykłych 
pojemnikach na odpady. W tym celu należy skontaktować 

się z firmą zajmującą się recyklingiem. 
Urządzenie można przekazać dystrybutorowi lub firmie zajmującej 
się recyklingiem. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotycząch 
ochrony środowiska. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną 
firmą zajmującą się utylizacją odpadów. 
 
Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Przed rozpoczęciem 
użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
Jeżeli dzwonek uległ uszkodzeniu podczas transportu, nie uruchamiaj go 
lecz niezwłocznie skontaktuj się z twoim dystrybutorem. 

 

2. Zasady bezpieczeństwa 

 
Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi 
użytkownikami. 

 
Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i 
ściekającymi cieczami. 

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego 
funkcjami.  

• Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje 
unieważnienie gwarancji. Dystrybutor nie podejmie 
odpowiedzialności wynikających z usterek spowodowanych 
niepoprawnym użytkowaniem urządzenia.  

• Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu. 
• Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. 

Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje 
unieważnienie gwarancji. 
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3. Wskazόwki ogόlne 

Proszę zapoznać się z Velleman® usługi i gwarancja jakości na 
końcu niniejszej instrukcji. 
 
• Chronić urządzenie przed wstrząsami i niezgodnym z 

przeznaczeniem użyciem. Podczas obsługi urządzenia unikać 
używania siły. 

• Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem. 
• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego 

funkcjami.  
• Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu. 
• Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. 

Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje 
unieważnienie gwarancji. 

 

4. Cechy 

• kodowany sygnał zapobiega fałszywym alarmom 
• łatwa instalacja bez kabli 
• 3 dźwięki dzwonka: ding, ding@dong, Westminster 
• 2 przyciski:  możliwość wyboru innego dźwięku dla każdego 

przycisku 
• 16 kodów 
• standardowe wyposażenie: 

o 1 x dzwonek (odbiornik) 
o 2 x przycisk dzwonka (nadajnik) 
o 2 x bateria 12 Vdc, typ A23 (do przycisków) 

 

5. Opis 

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji. 

dzwonek 3 dioda LED statusu 

1 gniazdo wejściowe 4,5VDC  4 przełącznik DIP + pokrywa 

2 głośnik 5 gniazdo baterii 
 

2 x przycisk dzwonka 
(nadajnik) 

C wybór dzwonka – ustawienie 
zworki 
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A przycisk D przełącznik DIP 

B uruchomienie przycisku 
dzwonka (= A) 

E 
gniazdo baterii 

 

6. Obsługa 

• Włożyć baterie (nie załączono) do dzwonka (patrz §8) lub 
podłączyć zasilacz 4,5VDC (nie załączono) do gniazda wejściowego 
4,5VDC [1].  
Biegunowość zasilacza:   

• Otworzyć pokrywę przełącznika DIP [4]. Odkręcić śrubę i wyjąć 
pokrywę. 

• Otworzyć przyciski dzwonka wsuwając delikatnie mały śrubokręt 
w szczelinę na spodzie obudowy (patrz strzałka) i usunąć tylną 
pokrywę. 

• Włożyć baterie do przycisków dzwonka (patrz §8). 
• Sprawdzić, czy ustawienia przełącznika DIP [4] i dzwonka [4] są 

takie same. Przełącznik DIP służy do ustawienia kodowania 
nadawanego sygnału. W przypadku zakłóceń spowodowanych 
stosowaniem podobnych urządzeń należy zmienić ustawienia 
przełącznika DIP, zmieniając również w taki sam sposób 
ustawienia nadajnika i odbiornika.  

• Można ustawić dźwięk osobno dla każdego przycisku dzwonka. 
Przesunąć zworkę [C], aby ustawić żądany dźwięk.  

1 „Dla Elizy” 2 Westminster 3 ding@dong 
• Zamknąć pokrywę przełącznika DIP [4]. Przykręcić śrubę. 
• Umieścić przyciski dzwonka w żądanym miejscu i zamknąć 

przyciski dzwonka. Chronić przyciski przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi, aby wydłużyć okres użytkowania. 
W pobliżu przycisków nie mogą znajdować się metalowe elementy 
ani silne pole magnetyczne. 

• Umieścić dzwonek w żądanym miejscu (wyłącznie w 
pomieszczeniu). W pobliżu dzwonka nie mogą znajdować się 
metalowe elementy ani silne pole magnetyczne. 

• Po naciśnięciu przycisku dzwonka emitowany jest dźwięk przez 
głośnik [2], a dioda LED statusu [3] świeci.  
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7. Wykrywanie i usuwanie usterek 

• Kiedy dźwięk dzwonka staje się coraz słabszy, należy wymienić 
baterie (patrz §8).  

• Jeśli po naciśnięciu dzwonka dźwięk nie jest emitowany: 
• Sprawdzić. czy ustawienia przełącznika DIP i przycisków 

dzwonka są takie same. Ustawić jednakowo dzwonek i przyciski 
dzwonka. 

• Sprawdzić, czy przycisk dzwonka znajduje się w odpowiednim 
zasięgu (maks. 60 m). Jeśli nie, zmniejszyć odległość. 

• Sprawdzić, czy w pobliżu dzwonka i przycisków nie znajdują się 
metalowe elementy ani silne pole magnetyczne. Jeśli tak, 
zmienić pozycję dzwonka lub przycisków. 

• Wymienić baterię przycisków (patrz §8) 
 

8. Baterie 

dzwonek 
• Otworzyć gniazdo baterii [5].  
• Włożyć 3 nowe baterie 1,5 V AA (LR6C) zgodnie z symbolami 

biegunowości oznaczonymi wewnątrz gniazda. 
• Zamknąć gniazdo baterii. 
•  
przycisk dzwonka 
• Otworzyć przyciski dzwonka wsuwając delikatnie mały śrubokręt 

w szczelinę na spodzie obudowy (patrz strzałka) i zdjąć tylną 
pokrywę. 

• Włożyć nową baterię 12V typu GP23A zgodnie z symbolami 
biegunowości oznaczonymi na rysunku (patrz str. ... instrukcji). 

 
UWAGA: Zachowaj ostrożność przy wymianie baterii, 
obserwuj zmiany zachodzące na ich powierzchni. 
Utylizować baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Trzymać baterie z dala od dzieci. 
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9. Specyfikacja techniczna 

Częstotliwość 
sygnału 

433,92MHz 

zasięg sygnału maks. 60m 

zasilanie 3,5mm 

 
przycisk 
dzwonka 

1 x bateria 12V typu GP23GAC (załączono) 

 dzwonek 
3 x bateria 1,5V AA (LR6C, nie załączono)  
lub 
zasilacz 4,5VDC/5W (PSS0530, nie załączono) 

 
Używać dzwonka tylko z oryginalnymi akcesoriami. Firma 
Velleman nv nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
uszkodzenia ciała lub mienia wynikającego z (niewłaściwego) 
użytkowania sprzętu. Dalsze informacje o produkcie dostępne 
są na stronie www.velleman.eu. Firma zastrzega sobie prawo 
do zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez 
uprzedniego powiadomienia. 
 

© NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH  
Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi  
będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.  Niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, 
odtwarzana, tłumaczona ani zapisywana na jakimkolwiek nośniku 
elektronicznym bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw 
autorskich.   


