433,92 MHZ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového
zařízení BZ29 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové
adrese: www.elbock.cz

Bezdrátový zvonek

s bezbateriovým tlačítkem
6x

ASK

25m

180m

Gong

IP44

BZ29
Už žádné baterie

MONTÁŽ ZVONKU
Souprava vysílače a přijímače je z výroby vzájemně spárována a připravena k okamžitému použití.
2. Vybereme si požadovaný gong a jeho
hlasitost.

1. Zapojíme přijímač do elektrické sítě 230 V AC.

Naučení kódu
Přehrání melodie
Vymazání párování
Změna gongu
Úroveň hlasitosti

3. Otestujeme funkčnost zařízení.

4. Tlačítko (vysílač) můžete díky přibalené
oboustranné nálepce nebo vrutům s
hmoždinkami přidělat na zeď.

Indikační LED dioda

Oboustranná nálepka

Párování tlačítka

Odpárování

Pokud chceme přidat více tlačítek
(vysílačů), až 16 postupujeme takto:
1. Podržíme na 5 s vrchní tlačítko viz.
obr. 1 .
2. Na přijímači začne blikat modrá
dioda viz. obr. 2 , která značí učící
režim.
3. Nyní stiskneme tlačítko na vysílači
a přijímač při úspěšném párování
zazvoní.
4. Pro naučení dalších vysílačů
opakujeme celý proces.

1

Držíme po
dobu 5 s.

2x vruty + hmoždinky

2
LED dioda bliká v
režimu učení

Pro odebrání naučených vysílačů
postupujeme takto:
1. Podržíme na 20 s vrchní tlačítko
(na přijímači, dokud LED dioda
nezhasne) viz. obr. 3 .
2. Tím signalizuje smazání všech
přidaných vysílačů.
3. Pro napárování postupujeme viz.
Párování tlačítka.

3

Držíme po
dobu 20 s.

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ
Na dosah bezdrátových zařízení má velký vliv vzdálenost mezi vysílačem, příjímačem
a překážky, které jsou na přímé lince mezi nimi. Rozhoduje také materiál, ze kterého
jsou stěny zhotoveny. Nejméně ovlivňuje dosah slabá stěna ze sádrokartonu nebo
cihly. Naopak nejhorší bývají stropy ze železobetonu. V praxi je dosah mezi překážkami
podstatně menší než je na volném prostranství.
Dřevo/sádrokarton

Zeď

Sklo

Železobeton

15m

Kov

25m

Vysílač (tlačítko) nesmí být montován na kovové podklady, nebo v jejich těsné
blízkosti, např. kovových rámů dveří. Nevhodná montáž podstatně zmenší
dosah soupravy nebo dokonce způsobí její nefunkčnost.

Kovový rám plotu

Kovová poštovní
schránka

Plechová stříška

Plechová vrata

BZ29
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Set obsahuje domácí zvonek (přijímač) do sítě
230 V AC a tlačítko (vysílač) bezbateriové.
Kódovaný přenos na frekvenci 433,92 MHz.
Dosah až 180 m na volné ploše.
Dosah cca 25 m v zástavbě.
Zvuk přijímače - 6x GONG.
Tlačítko je s přijímačem spárováno z výroby.
Optická signalizace LED zvonění na přijímači.
Možnost dokoupit náhradní nebo rozšiřující
tlačítka (vysílače).
Regulace hlasitosti.

Možnost spárovat až 16 tlačítek

PŘIJÍMAČ
Napájení

< 0,3 VA

Dosah na volné ploše

až 180 m

Dosah v zástavbě
Citlivost

20m

230 V AC

Spotřeba

až 25 m
< - 95 dBm

Kódování

ASK

Typ zvuku

6 gongů na výběr

Stupeň krytí

IP 42

VYSÍLAČ
Vf výkon
Frekvence
Stupeň krytí
Pracovní teplota

Distributor:
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (7:00-14:00)
Telefon: +420 724 001 633
www.elbock.cz

< 10 mW
433,92 MHz
IP 44
-20 až 50 °C

