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Inštalácia

Test Záporný

Otvorte balenie, vyberte izolačnú fóliu batérie a uzavrite priestor na batérie.
Zaistite, prosím, aby bol záporný pól batérie obrátený smerom hore a kladný pól 
batérie smerom dole.

Nalepenie

Vyberte dodávanú obojstrannú lepiacu pásku, odstráňte nálepku na jednej strane 
lepidla a nalepte ju správne na dolný povrch vysielača.

Montáž

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.
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. Odporúčame hladké a bezprašné povrchy. 

Očistite príslušnú oblasť (priestor na inštaláciu tlačidla), odstráňte nálepku na 
druhej strane lepiacej pásky a nalepte ju do tejto oblasti. Zatlačte na vysielač 
trochu silnejšie, aby sa bezpečne pripevnil. 
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Tlačidlo je možné pripevniť aj trvalo pomocou skrutiek. 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 na prípadné umiestnenie menovky na tlačidle: Použite na popis 
liehovú fixku. Keď použijete samolepku, nikdy ju nelepte na ikonu zvončeka.

Napájanie

AC

Prijímač so striedavým napájaním pripojte priamo k elektrickej sieti. Okolie 
zásuvky s prijímačom musí zostať nezakryté a voľne prístupné.

Popis funkcie

Dotknite sa tlačidla na výber hudby  a vyberte váš obľúbený vyzváňací tón. 
K dispozícii je 36 melódií.
Dotknite sa tlačidla na nastavenie hlasitosti  a nastavte úroveň hlasitosti. 
K dispozícii sú 4 úrovne.
Vysoká hlasitosť, stredná hlasitosť, nízka hlasitosť a ticho.
Ticho vyberte v prípade, že ste zaneprázdnení a nechcete byť rušení.

Výber melódie

Nastavenie hlasitosti

Keď zvonček zvoní, LED indikátor svieti; po zastavení zvonenia LED indikátor 
zhasne.
Frekvencia svetla zodpovedá rýchlosti melódie. Pri rýchlej melódii bliká svetlo 
rýchlo; pri pomalej melódii bliká svetlo pomaly.
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Nastavenie kódu učenia
1. Zmažte predchádzajúci kód:
 Pretože je spárovanie nastavené už od výrobcu, je táto akcia nutná iba na 

opravu v prípade straty kódov učenia.
 Ak potrebujete zmazať kódy, podržte tri sekundy súčasne stlačené tlačidlá na 

nastavenie hlasitosti ( ) a na výber hudby ( ).
2. Vložte nový kód:
 Stlačte tlačidlo nastavenia hudby  na tri sekundy na aktiváciu režimu 

učenia – LED indikátor na prijímači začne blikať.
 Po stlačení tlačidla zazvonenia na vysielači LED indikátor prestane blikať, tzn. 

že učenie bolo úspešne dokončené.

LED indikátor

Výber hudby

Nastavenie hlasitosti
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Parametre prijímača

Kategória Parametre a popis Poznámky
Spotreba energie < 0,5 W Pohotovostný režim
Citlivosť < −105 dBm Vstavaný vysokocitlivý čip
Zdroj energie AC (stried.) 110 – 

240 V/50 – 60 Hz
Zdroj je navrhnutý pre 
široký rozsah vstupného 
napätia (jednosmerný 
prijímač používa batérie)

Dekódovanie Mikroprocesor Efektívne zabraňuje 
poruchám

Kódovanie Automatický kód učenia Jednoduché ovládanie
Melódia vyzváňania 36 hudobných Hi-Fi 

zvukov (akordov)
Príjemný tón

Dosah vysielania Až 150 metrov Otvorený priestor 
bez prekážok bez 
elektromagnetického 
rušenia

Tlačidlo Indukčný dotyk Bez fyzických tlačidiel
Konštrukcia obvodu Oddelený obvod 

vysokého a nízkeho 
napätia

Kompatibilita 
s bezpečnostnými 
požiadavkami (týka sa 
striedavého prijímača)

Rádiová frekvencia 433 MHz
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Riešenie problémov

Chyba Príčina Spôsob opravy Poznámky
Indikátor 
vysielača nesvieti

Nie sú správne 
vložené batérie

Skontrolujte kladný 
a záporný pól 
vysokokapacitných 
batérií: batérie sa 
vkladajú do priestoru 
so záporným pólom 
otočeným k prednej 
časti vysielača.

Je možné 
použiť aj batériu 
CR 2032, ktorú 
je možné kúpiť 
v supermarketoch, 
opravovniach 
hodiniek, 
hračkárstve 
alebo v online 
obchodoch.

Prijímač 
nefunguje

Indikátor nesvieti Nie je správne 
pripojené napájanie 
alebo nie sú správne 
vložené batérie.

Ak sa vám 
nepodarí tento 
problém vyriešiť, 
kontaktujte, 
prosím, výrobcu.Indikátor svieti, 

ale prístroj 
nezvoní

Kód učenia je 
nesprávny; resetujte 
ho, prosím, podľa 
pokynov.

Prenosová 
vzdialenosť je 
skrátená

Ak sa bezdrôtový 
elektronický 
produkt dostane 
do blízkosti 
kovových 
predmetov, je 
ovplyvnená 
prenosová 
vzdialenosť.

Test poľa preukázal, že 
efektívna prenosová 
vzdialenosť je znížená 
v prípade montáže 
vysielača do blízkosti 
kovových dverí 
alebo miest s veľkým 
elektromagnetickým 
rušením. Príliš mnoho 
stien spôsobuje 
takisto rušenie 
signálu.

Tento produkt 
by mal byť 
namontovaný 
mimo kovových 
predmetov: ak 
nie sú k dispozícii 
vhodné montážne 
miesta, predĺžte 
vzdialenosť 
medzi vysielačom 
a kovovými 
predmetmi.

Neprijíma sa 
žiadny signál

Batérie sú vybité Vymeňte batérie vo 
vysielači

Zvuk je skreslený Batérie sú vybité Vymeňte batérie
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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 sa nesmú pridať 
do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu 
a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. 
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 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 sa môžu v súlade 
s národnými predpismi udeliť 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 R130 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 je ho možné nájsť na webových stránkach www.
sencor.eu. 

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




