
Instrukcja obsługi 
Dzwonka do drzwi C27

Dziękujemy za wybranie naszego dzwonka do drzwi. Dla lepszego wykorzystania tego
produktu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed instalacją, i zgodnie z instrukcją

prawidłowej instalacji i użytkowania.



1. Cechy produktu

• Nowoczesny i stylowy wygląd
• Wodoodporny przetwornik IP44 (niektóre modele)
• 51 melodii polifonicznych lub 32 muzyki
• 4 Regulacja głośności (w tym wyciszenie) lub 3 głośności
• Zasięg działania ponad 150 metrów na wolnym powietrzu)
• Łatwy w instalacji i obsłudze
• Funkcja uczenia się kodu
• Niskie zużycie energii

2. Lista produktów

Odbiornik, nadajnik, śruba, dwustronna naklejka samoprzylepna.
Bateria 12V 23a

3. Specyfikacja

Napięcie odbiornika plug-in AC 85-260 V (US EU UK AU) 

Napięcie odbiornika typ baterii Baterie 2x1 5V lub 3 * 15 AAA 

Pobór energii nadajnik: <20mA, odbiornik: <140mA 

Wodoodporność IP44 (Model B,B1, C,D) 

Bateria Bateria alkaliczna 12V 23A 

Zakres pracy ponad 150 metrów na wolnym powietrzu 

Wybór dzwonka 51 melodii lub 32 muzyczki

Zakres głośności 0-110dB, 4 poziom lub 3 poziom 

Częstotliwość robocza 433.92MHZ lub 315Mhz 

Temperatura pracy -20°C-65°C 

4. Struktura nadajnika 



5. Struktura odbiornika



6. Uwagi przed instalacją

1. Nie należy naprawiać lub montować urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy i 
instalacje należy zlecać do profesjonalnego serwisu.   
2. Staraj się unikać instalacji urządzenia w miejscu w którym byłoby narażone na deszcz, 
słońce lub bliskość metalu. 
3. Rzeczywista odległość działania pilota zależy od środowiska, na które wpływają 
zakłócenia.

7. Metody instalacji
1. Odbiornik AC: Wystarczy podłączyć odbiornik do standardowego gniazda w pokoju
wtedy zadziała. Możesz wybrać melodię, którą chcesz. 
2. Dla odbiornika DC: Podłącz baterie, możesz wybrać, czy chcesz go zawieś lub po 
prostu położyć w danym miejscu. 
3. Dla nadajnika: Najpierw sprawdź, czy wybrany zakres działania działa. 

a) Metoda instalacji nadajnika nr 1
użyj dwustronnej taśmy samoprzylepnej, aby zamocować pokrywę nadajnika na 
ścianie.
b) Metoda instalacji nadajnika nr 2
Przygotuj wiertarkę elektryczną oraz śrubokręt.
Znajdź otwór na tylnej pokrywie nadajnika. Zaznacz miejsca na otwory na ścianie. 
Wykonaj otwory w ścianie za pomocą wiertarki elektrycznej, następnie włóż 
tylną pokrywę z śrubami (dołączonymi do opakowania). Wreszcie załóż przednią 
obudowę z tabliczką PCB.

8. Rozwiązywanie problemów
1. Odbiornik nagle nie może uzyskać sygnału z nadajnika.
Powód 1: Akumulator ma małą moc w nadajniku. Z tego wynika krótszy zasięg między 
nadajnikiem, a odbiornikiem. 
Rozwiązanie 2: Użyj nowej baterii baterii lub podłącz odbiornik do bliższego gniazda.

Powód 2: Wtyczka odbiornika jest luźna.
Rozwiązanie 2: Podłącz odbiornik jeszcze raz.

Powód 3: Odbiornik został zresetowany przez przypadek, nadajnik nie jest sparowany z 
odbiornikiem.
Rozwiązanie 3: Ponownie sparuj odbiornik z nadajnikiem, jak poniżej:

Jak ponownie sparować
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić głośność przez 3-4 sekundy.
2. Jednocześnie zbliż nadajnik do odbiornika i przytrzymaj
w dół jego przyciski na 3-4 sekundy w  tym samym czasie. 
W ten sposób nadajnik zostanie ponownie sparowany z odbiornikiem (z wyjątkiem
modelu 09)



Dla modelu odbiornika 09
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kodowania przez 3-4 sek.
2 Jednocześnie zbliż nadajnik do odbiornika i przytrzymaj
w dół jego przyciski na 3-4 sekundy jednocześnie. 
W ten sposób nadajnik zostanie ponownie sparowany z odbiornikiem 09.

2. Krótki zakres działania
Powód: Zbyt wiele przeszkód, takich jak ściany, metalowe drzwi między odbiornikiem, a 
nadajnikiem. 
Rozwiązanie: Sprawdź zasięg działania przed instalacją i zmień lokalizację.

Designed in Poland
Made in P.R.C.
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