
SWD R130

EN

CZ

SK

HU

PL

Receiver - Doorbell - 
user manual

Receiver - Zvonek - návod 
k obsluze

Receiver – Zvonček – 
návod na obsluhu

Receiver - Csengő - 
használati útmutató 

Receiver – Dzwonek – 
instrukcja obsługi



PL-1

Instalacja

Test Ujemny

Otwórz opakowanie, wyjmij folię izolacyjną baterii i zamknij zasobnik na baterie.
Zadbaj o to, aby biegun ujemny baterii był umieszczony w kierunku do góry, 
a biegun dodatni w kierunku na dół.

Naklejanie

Wyjmij dostarczoną obustronnie lepiącą taśmę, usuń naklejkę po jednej stronie 
kleju i naklej ją prawidłowo na dolną powierzchnię nadajnika.

Montaż

Przed montażem zawsze sprawdź, czy z wybranego przez Ciebie miejsca będziesz 
mieć dobry sygnał. Każda przeszkoda budowlana obniża efektywny zasięg 
pomiędzy dzwonkiem a przyciskiem.
Jeśli chcesz umieścić przycisk na zewnątrz, wybierz takie miejsce, gdzie będzie 
chroniony przed stałym deszczem. Odpowiednim miejscem jest nisza kolumny 
itp. Nigdy nie umieszczaj przycisku w metalowej pokrywie. Zalecamy jego 
umieszczenia na gładkiej niezapylonej powierzchni. 

Oczyść odpowiednie miejsce (służące do instalacji przycisku), usuń naklejkę 
z drugiej strony taśmy klejącej i naklej ją w danym miejscu. Naciśnij mocniej na 
nadajnik, aby doszło do jego należytego przymocowania. 
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Przycisk można również przymocować na stałe za pomocą śrub. Na dnie wnętrza 
pokrywy znajdują się dwa zaznaczone otwory na śruby. Można je wykorzystać, 
jeśli chcesz przymocować przycisk na stałe. Otwory należy uszczelnić pod główką 
śruby tak, aby nie przedostała się przez nie do środka woda.

Uwaga dotycząca ewentualnego umieszczenia wizytówki na przycisku: Do 
wykonania napisu użyj markera. Jeśli zamierzasz skorzystać z naklejki, nigdy nie 
naklejaj jej na ikonę dzwonka.

Zasilanie

AC

Podłącz odbiornik z zasilaniem prądem zmiennym bezpośrednio do sieci elektrycznej. 
Otoczenie gniazdka z odbiornikiem powinno pozostać niezakryte i łatwo dostępne.

Opis funkcji

Dotknij przycisku wyboru melodii  i wybierz swój ulubiony ton dzwonka. Do 
dyspozycji jest ogółem 36 melodii.
Dotknij przycisku ustawień głośności  i ustaw poziom głośności. Do 
dyspozycji są 4 poziomy.
Wysoka głośność, średnia głośność, niska głośność i cisza.
Wybierz ciszę, jeśli jesteś zajęty i nie chcesz, żeby Ci przeszkadzano.

Wybór melodii

Ustawienia głośności

Kiedy dzwonek dzwoni, świeci wskaźnik LED; po wyłączeniu dzwonka zgaśnie 
również wskaźnik LED.
Częstotliwość światła odpowiada prędkości melodii. W przypadku szybkiej 
melodii światło pulsuje szybko, a przy wolnej melodii pulsuje powoli.
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Ustawienia kodu
1. Usuń poprzedni kod:
 Ponieważ parowanie jest ustawione fabrycznie, krok ten jest konieczny 

wyłącznie na wypadek straty kodu.
 W celu wymazania kodów przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie 

wciśnięte przyciski ustawień głośności (.) oraz wyboru muzyki ( ).
2. Wprowadź nowy kod:
 Wciśnij na trzy sekundy przycisk ustawień melodii , aby uruchomić tryb 

uczenia - na odbiorniku zacznie świecić wskaźnik LED.
 Po wciśnięciu przycisku dzwonka na nadajniku wskaźnik LED przestanie 

pulsować, co oznacza, że uczenie zostało pomyślnie zakończone.

Wskaźnik LED

Wybór muzyki

Ustawienia głośności
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Parametry odbiornika

Kategoria Parametry i opis Uwagi
Zużycie energii < 0,5 W Tryb czuwania
Czułość < -105 dBm Zintegrowany czip 

o wysokiej czułości
Źródło zasilania AC (prąd zmienny) 110 - 

240 V/50 - 60 Hz
Źródło zostało 
zaprojektowane dla 
szerokiego zakresu 
napięcia wejściowego 
(odbiornik prądu stałego 
korzysta z baterii).

Dekodowanie Mikroprocesor Efektywnie przeciwdziała 
zakłóceniom

Kodowanie Automatyczny kod 
uczenia

Łatwa obsługa

Melodie dzwonka 36 dźwięków Hi-Fi 
(akordów)

Przyjemny ton

Zasięg nadawania Do 150 metrów W przestrzeni otwartej 
bez przeszkód i zakłóceń 
elektromagnetycznych

Przycisk Dotyk indukcyjny Bez przycisków 
mechanicznych

Konstrukcja obwodu Oddzielny obwód 
wysokiego i niskiego 
napięcia

Kompatybilny 
z wymogami 
bezpieczeństwa (dotyczy 
odbiornika na prąd 
zmienny)

Częstotliwość radiowa 433 MHz
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Rozwiązywanie problemów

Błąd Przyczyna Sposób naprawy Uwagi
Wskaźnik 
nadajnika nie 
świeci

Baterie nie 
są włożone 
prawidłowo

Sprawdź biegun 
dodatni i ujemny baterii 
o dużej pojemności: 
baterie należy włożyć 
do zasobnika biegunem 
ujemnym w kierunku 
przedniej części 
nadajnika.

Można również 
skorzystać z baterii 
CR 2032, która 
jest dostępna 
w supermarketach, 
punktach naprawy 
zegarków, 
sklepach 
z zabawkami 
lub sklepach 
internetowych.

Odbiornik nie 
działa

Wskaźnik nie 
świeci

Zasilanie zostało źle 
podłączone lub baterie 
zostały włożone 
nieprawidłowo.

Jeśli nie uda Ci 
się rozwiązać 
tego problemu, 
skontaktuj się 
z producentem.Wskaźnik świeci, 

ale urządzenie 
nie dzwoni.

Niewłaściwy kod; 
zresetuj go zgodnie 
z instrukcją.

Odległość 
transmisji 
uległa 
skróceniu.

Jeśli 
bezprzewodowy 
produkt 
elektroniczny 
znajdzie się 
w pobliżu 
metalowych 
przedmiotów, 
będzie to 
miało wpływ 
na odległość 
transmisji.

Test pola wykazał, że 
efektywna odległość 
transmisji zostanie 
skrócona w przypadku 
zamontowania 
nadajnika w pobliżu 
metalowych drzwi 
lub miejsc o dużych 
zakłóceniach 
elektromagnetycznych. 
Również zbyt dużo ścian 
jest źródłem zakłóceń 
sygnału.

Ten produkt 
powinien zostać 
zamontowany 
z dala od 
metalowych 
przedmiotów. jeśli 
nie dysponujesz 
odpowiednim 
miejscem do 
montażu, wydłuż 
odległość 
pomiędzy 
nadajnikiem 
a metalowymi 
przedmiotami.

Brak odbioru 
sygnału

Rozładowane 
baterie

Wymień baterie 
w nadajniku

Dźwięk jest 
zniekształcony

Rozładowane 
baterie

Wymień baterie
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Wskazówki i informacje dotyczące posługiwania się zużytym opakowaniem
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać na miejsce wyznaczone 
w gminie do wyrzucania odpadu.

Likwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, 
oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno 
likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia 
należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać 
je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych państwach Unii 
Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt 
lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.
Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do 
zachowania cennych źródeł naturalnych i pomagasz zapobiegać jego 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, 
co mogłoby być wynikiem nieprawidłowej likwidacji odpadów. 
Szczegółowych informacji udziela lokalny urząd lub najbliższy punkt 
skupu odpadów.
Za nieprawidłową likwidację tego rodzaju odpadów mogą być udzielane 
kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy 
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten 
wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego 
sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

 Fast ČR, a.s. poświadcza, że SWD R130 jest zgodne z wymaganiami 
podstawowymi i innymi wymaganiami określonymi w dyrektywie 1999/5/WE. 
Urządzenie można eksploatować bez dodatkowej koncesji w krajach UE. 
Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo znaleźć ją można na 
stronach internetowych www.sencor.eu. 

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych 
technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

© Copyright 2015, FAST ČR, a. s. Revision 08/2015
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