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Instalace

Test Záporný

Otevřete balení, vyjměte izolační fólii baterie a uzavřete prostor pro baterie.
Zajistěte prosím, aby byl záporný pól baterie obrácen směrem nahoru a kladný 
pól baterie směrem dolů.

Nalepení

Vyjměte dodávanou oboustrannou lepicí pásku, odstraňte nálepku na jedné 
straně lepidla a nalepte ji správně na dolní povrch vysílače.

Montáž

Vždy si před montáži ověřte, zda budete mít dobrý příjem signálu z vámi 
zvoleného místa. Každá stavební překážka snižuje účinný dosah mezi zvonkem 
a tlačítkem.
Pro umístění tlačítka ve venkovním prostoru zvolte takové místo, kde na 
něj nebude trvale pršet. Vhodný je výklenek sloupu a podobně. Nikdy jej 
neumisťujte do kovového krytu. Doporučujeme hladké a bezprašné povrchy. 

Očistěte příslušnou oblast (prostor pro instalaci tlačítka), odstraňte nálepku na 
druhé straně lepicí pásky a nalepte ji do této oblasti. Zatlačte na vysílač trochu 
silněji, aby se bezpečně připevnil. 
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Tlačítko lze připevnit také trvale pomocí šroubů. Ve dně vnitřku krytu se 
nacházi dvě předznačené díry pro šroubky. Ty lze využít, když chcete tlačítko 
umístit napevno. Je nutné tyto díry zatěsnit pod hlavičkou šroubu, aby se skrze 
ně dovnitř nedostala voda.

Poznámka pro případné umístění jmenovky na tlačítku: Použijte k popisu 
lihovou fixu. Když použijete samolepku, nikdy ji nelepte na ikonu zvonku.

Napájení

AC

Přijímač se střídavým napájením připojte přímo k elektrické síti. Okolí zásuvky 
s přijímačem musí zůstat nezakryté a volně přístupné.

Popis funkce

Dotkněte se přepínacího tlačítka na vysílači - rozsvítí se LED indikátor a přijímač 
zazvoní.

LED indikátor

Přepínací/Dotykové tlačítko
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Nastavení kódu učení
1. Smažte předchozí kód:
 Protože je párování nastaveno již od výrobce, je tato akce nutná pouze pro 

opravu v případě ztráty kódů učení.
 Pokud potřebujete smazat kódy, podržte tři sekundy současně stisknutá 

tlačítka pro nastavení hlasitosti ( ) a pro výběr hudby ( ).
2. Vložte nový kód:
 Stiskněte tlačítko nastavení hudby  na tři sekundy pro aktivaci režimu 

učení - LED indikátor na přijímači začne blikat.
 Po stisknutí tlačítka zazvonění na vysílači, LED indikátor přestane blikat, 

tzn. že učení bylo úspěšně dokončeno.

LED indikátor

Výběr hudby

Nastavení hlasitosti

Parametry vysílače

Kategorie Parametry a popis Poznámky
Rádiová frekvence 433 MHz
Modely baterie CR 2032 DC (stejnosm.) 

3 V Kompatibilní baterie

Výkon vysílače < 10 mW
Kódovací číslo 106 Učící se kód
Tlačítko Indukční dotyk Bez jakýchkoli fyzických 

tlačítek, žádné 
opotřebení

Způsob montáže Zapuštěný kryt IP 44 Vodotěsný a chráněný 
proti vlhkosti (IP 44)
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Řešení problémů

Chyba Příčina Způsob opravy Poznámky
Indikátor 
vysílače nesvítí

Nejsou správně 
vloženy baterie

Zkontrolujte kladný 
a záporný pól 
vysokokapacitních 
baterií: baterie se 
vkládají do prostoru 
se záporným pólem 
otočeným k přední 
části vysílače.

Lze použít 
rovněž baterii 
CR 2032, kterou 
lze zakoupit 
v supermarketech, 
opravnách 
hodinek, 
hračkářství 
nebo v online 
obchodech.

Přijímač 
nefunguje

Indikátor nesvítí Není správně 
připojeno napájení 
nebo nejsou správně 
vloženy baterie.

Pokud se vám 
nepodaří tento 
problém vyřešit, 
kontaktujte 
prosím výrobce.Indikátor svítí, 

ale přístroj 
nezvoní

Kód učení je 
nesprávný; resetujte 
jej prosím podle 
pokynů.

Přenosová 
vzdálenost je 
zkrácená

Pokud se 
bezdrátový 
elektronický 
produkt dostane 
do blízkosti 
kovových 
předmětů, 
je ovlivněna 
přenosová 
vzdálenost.

Test pole prokázal, 
že efektivní 
přenosová 
vzdálenost je 
snížena v případě 
montáže vysílače 
do blízkosti 
kovových dveří 
nebo míst s velkým 
elektromagnetickým 
rušením. Příliš 
mnoho zdí 
způsobuje rovněž 
rušení signálu.

Tento produkt 
by měl být 
namontován 
mimo kovové 
předměty: pokud 
nejsou k dispozici 
vhodná montážní 
místa, prodlužte 
vzdálenost 
mezi vysílačem 
a kovovými 
předměty.

Není přijímán 
žádný signál

Baterie jsou 
vybité

Vyměňte baterie ve 
vysílači

Zvuk je zkreslený Baterie jsou 
vybité

Vyměňte baterie
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Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
  Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech 
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být 
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově 
a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně 
v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích 
můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního 
nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné 
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 
úřadů nebo od svého prodejce.

  Fast ČR, a.s., prohlašuje, že SWD T130 je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 
Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je součástí 
návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.eu. 

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez 
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.




