
Reproduktor

Bezdrátový domovní reproduktor 
pro zvonek DS1

Uživatelský manuál: CZ 

Model: CHS1 White

- Bezdrátový signál, napájení pomocí microUSB
nebo USB portu.

- Dosah až 200m od zvonku.

- 58 různých tónů vyzvánění.

- 4 volby síly hlasitosti.

- Funkce samoučení kódu.

- Hudba a LED indikace (4 módy), vyzvánění +
blikání, vyzvánění pouze, blikání LED pouze,
stálé svícení jako noční světlo.

- Stálá paměť, i po vypnutí napájení zůstává
nastavena stejná melodie a hlasitost.

Nastavení hlasitosti

Melodie

Melodie

Nastavení melodie a LED svícení

LED světlo

Technické parametry

- napětí: DC 5 V
- hlasitost: 25-100 dB
- frekvence: 433,92 MHz
- provozní spotřeba: do 0,5W
- klidová spotřeba: do 10 mW

a)  Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 
b)  Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí 
být zakrýváno. c) Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než 
je teplota doporučená. d) Nevystavujte zařízeni prašnému a vlhkému prostředí 
přes 85% včetně deště a kapalin. e) Nepoužívejte žádné korozivní čisticí 
prostředky k čištěni zařízení. f) Nevystavujte zařízení silnému magnetickému 
nebo elektronickému rušení. g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které 
jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen 
pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku 
zdroje. h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na 
částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. i) 
Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití. j) Ponechávejte zařízení 
mimo dosah dětí. k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat 
žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně 
přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení 
zařízeni a jeho opětovném zapojeni se rovněž vystavujete riziku úrazu 
elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte 
výhradně na kvalifikované servisní techniky. I) V případě, že zařízení bylo po 
určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechejte více než jednu 
hodinu toto nezapnuté zařízeni v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté 
jej můžete zapnout. m) Záruční opravy zařízenl uplatňujte u svého prodejce. V 
případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. n) Pro 
domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní 
dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být 
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při 
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho 
prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený 
symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou 
likvidaci elektrických a elektronických zařízeni si vyžádejte podrobné informace u 
Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého 
kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k 
používáni v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém 
sklepě nebo u bazénu. 

Párování reproduktoru se zvonkem

1) Připojte zvonek k USB napájení, je 
univerzální a je možné zvolit jakýkoliv 
adaptér, zdroj, prodlužovací přívod apod. s 
USB portem.

2) Stiskněte a držte 5 vteřin tlačítko "Nastavení 
melodie a LED svícení" na reproduktoru. 
Reproduktor zahraje melodii "bird calls" .

3) Nyní na zvonku DS1 stiskněte dvakrát 
během 30ti vteřin hlavní tlačítko pro zvonění.

4) Jakmile reproduktor zazvoní tak je párování 
dokončené.

5) Pokud reproduktor nezazvoní tak opakujte 
postup v bodě 2 vícekrát dokud nezačne 
reproduktor zvonit.

6) Pro připojení dalších reproduktorů postup 
opakujte i pro další reproduktor 

Odpárování reproduktoru od zvonku

1) Stiskněte a držte 10 vteřin tlačítko
"Nastavení melodie a LED svícení" na
reproduktoru. Reproduktor dvakrát pípne.

2) Budou tak odstraněny všechny uložené
zvonky v reproduktoru.

Instalace / Umístění / Další nastavení

- chraňte reproduktor před vodou a vlhkem,
- kliknutím na tlačítko "Nastavení melodie a
svícení" zvolíte zdali má reproduktor jen blikat
nebo i hrát,
- pomocí tlačítek (šipek) zvolte požadovanou
melodii,
- kliknutím na tlačítko "Nastavení hlasitosti"
nastavte hlasitost, postupně se střídají 4 různé
úrovně hlasitosti

Další opatření: 
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přistrojí a přívodní elektrickou šňůru 
zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není 
oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření 
nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu 
elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném 
zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. 
Prohlášení o shodě: 
Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízeni CHS1 je v 
souladu se směrnici 2014/53/EU. Ůplné zněni EU prohlášeni o shodě je k 
dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční lhůta je na 
produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v 
následujících zemích, viz. tabulka níže. 
RoHS: 
Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
(nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 
391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na 
webu www.lget.eu. 
Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU: Headquarters/Vedení: 
Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,  Branch/Pobočka: Ericha 
Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,  WEB: http://www.iget.eu 
SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk 
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Bezpečnostní opatření


	Prázdná stránka



