
Instrukcja obsługi 
Dzwonka do drzwi K33

Dziękujemy za wybranie naszego dzwonka do drzwi. Aby lepiej wykorzystać ten produkt,
przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed instalacją i zgodnie z instrukcją,

aby prawidłowo zainstalować i używać.



1. Nazwa produktu:
Bezprzewodowy bezbateryjny dzwonek do drzwi. 

2. Cechy produktu:
1. Długa odległość, transmisja w otwartej przestrzeni
odległość wynosi 100 m ~ 150 m.
2. Wodoodporny nadajnik IP44.
3. Brak interferencji z innymi bezprzewodowymi dzwonkami do drzwi lub z nimi.
4. Niski pobór mocy, długa żywotność.
5. Łatwa instalacja, łatwy w użyciu.
6. Konstrukcja bez baterii, bardziej przyjazna dla środowiska.
7. Wskaźnik nocny z czujnikiem (tylko dla modelu 09).

3. Skład zestawu zawiera:
W zestawie znajdziesz: 

• Odbiornik, 
• Nadajnik, 
• Zestaw montażowy. 

4. Specyfikacja

Odbiornik Nadajnik

Zasilacz AC 110-260V 50Hz/60Hz Ciśnienie 3-4 N

Pobór mocy 0mA Żywotność nadajnika >200
000 razy

Pobór mocy Podczas pracy <140mA

Temperatura pracy -20-55°C -20-65°C

Częstotliwość robocza 433.92 Mhz ± 0.5Mhz

Wodoodporność - IP44

Głośność 4 poziomy (wyciszenie) -

Dźwięki dzwonka 51 akordów oraz 32
muzyczki -

Powierzchnia działania 100-150m przy otwartej przestrzeni 



5. Budowa urządzenia
Nadajniki: 

 



Odbiorniki:

6. Uwagi przed instalacją
1. Nieprofesjonaliści nie powinni samodzielnie otwierać ani serwisować urządzenie,
aby uniknąć uszkodzenia zaawansowanych komponentów elektronicznych.
2. Spróbuj uniknąć instalacji urządzenia w deszczu wystawiać na słońce lub blisko 
metalu.
3. Rzeczywista odległość pilota zależy od środowiska, w którym znajduje się urządzenie.



7. Instalacja

8. Instalacja odbiornika

1. Włóż odbiornik do gniazda w określonej pozycji.
2. Naciśnij przycisk wyboru muzyki, aby wybrać swój ulubiony dzwonek, do wyboru masz
51 akordów lub 32 dzwonki.
3. Naciśnij przycisk regulacji głośności, aby wyregulować głośność, dostępne są 4 
poziomy. 

9. Rozwiązywanie problemów

1. Odbiornik nagle nie można uzyskać sygnału z nadajnika. 
Powód 1: Wtyczka odbiornika jest luźna. 
Rozwiązanie 1: Podłącz ponownie odbiornik.
Powód 2: Nadajnik nie jest sparowany z odbiornikiem.
Rozwiązanie 2: Parowanie odbiornika z nadajnikiem jak poniżej.



Procedura parowania:
1. Umieść nadajnik obok odbiornika i naciśnij przycisk VOLUME na odbiorniku przez 5 
sekund.
2. W tym samym czasie naciśnij 5 razy przycisk zasilania na nadajniku. 
3. Usłyszysz głośny dzięk jako potwierdzenie, że urządzenie zostało sparowane.

Parowanie dla modelu odbiornika 09

1. Umieść nadajnik obok odbiornika i naciśnij przycisk kodowania na odbiorniku przez 5 
sekund.
2. W tym samym czasie naciskaj 5 razy przycisk zasilania na nadajniku. 
3. Usłyszysz głośny dzięk jako potwierdzenie, że urządzenie zostało sparowane.

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 urządzenia.

UWAGA: Po wyłączeniu dzwonka i ponownym włączeniu przywrócisz poziom głośności i
dźwięk dzwonka do wybranego wcześniej domyślnego poziomu głosności i dzwonka.  

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041


