
Hangszóró

Vezeték nélküli otthoni 
hangszóró DS1 csengőhöz

Használati utasítás: HU

Modell: CHS1 White

- Vezeték nélküli jel, tápellátás microUSB vagy
USB porton keresztül.

- Hatótávolság kívülről 200 m.

- 58 különböző csengőhang.

- 4 hangerő -beállítás.

- Kód önálló tanulási funkció.

- Zene és LED jelzés (4 mód), csengés +
villogás, csak csengés, csak villogó LED,
folyamatos világítás éjszakai fényként.

Állítsa be a hangerőt 

Dallam 

Dallam

Dallam és LED 
világítási beállítások 

LED lámpa 

Technikai paraméterek 

- feszültség: DC 5 V
- hangerő: 25-100 dB
- frekvencia: 433,92 MHz
- Üzemi fogyasztás: akár 0,5 W
- nyugalmi fogyasztás: akár 10 mW

a) A készOléket csakis és kizárólag a jelen útmutatóval osszhangban használja. 
b) Tartsa távol gyermekektéíl. A készOléket csak felnéítt személyek használhatják. 
A készOlék más személyek általi használatáért annak tulajdonosa a feleléís. c) Ne 
tegye ki a terméket kézvetlen nap- vagy hósugárzásnak, ne takarja le, ami azt 
jelenti, hogy kornyezetében fontos a huvéis légáramlás i biztositása. d) Ne ker 
Oljéin a termék kéizvetlen kapcsolatba folyadékkal (viz), ne használjon a készOlék 
tisztításához oxidációt okozó szereket, ideértve a szeszt is. Tisztításához kizárólag 
száraz ruhát használjon. e) A berendezésnek meg kell felelnie az egyenáramú 
mOkodés kovetelményeinek, másfajta áramforrás tOzet vagy Ozemzavart idézhet 
eló. f) A berendezés garanciális javltásait az On forgalmazójánál igényelje. 
Muszaki problémák esetén vagy kérdéseivel forduljon a forgalmazóhoz. g) 
Háztartásokra vonatkozó tudnivalók: A terméken vagy az ahhoz tartozó 
dokumentáción lév5 ábra (áthúzott hulladékgyujt5) azt jelenti, hogy az elektromos 
illetve elektronikus készOlékeket tilos telepOlési hulladékkal egyOII 
megsemmisíteni. A megfeleléí likvidálás érdekében a terméket adja le az arra 
kijelOlt térítésmentes lerakóhelyen. A jelen terrnék helyes megsemmisítésével On 
eléísegíti az érlékes terrnészeti források megéírzését és ihozzájárul az olyan 
lehetséges negativ kévetkezmények kikOszéibéiléséhez, amelyek a helytelen 
likvidálásból eredhetnek. További részletekért forduljon a helyi éinkormányzathoz 
vagy a legkéizelebbi lerakathoz. A fenti lipusú hulladék helytelen megsemmisitése 
- a hazai jogszabályok értelmében - birságot vonhat maga után.A felhasználók 
számára (cégek, vállalatok keretében) az elektromos és elektronikus készOlékek 
likvidálásával kapcsolatban az alábbi információkat nyújijuk: Az elektromos és 
elektronikus készOlékek helyes likvidálásával kapcsolatban részletes 
inforrnációkért forduljon forgalmazójához vagy a gyártóhoz. Az Európal Únlón 
kívOII országok felhasználói számára az elektromos és elektronlkus készOlékek 
llkvldálásával kapcsolatban az alábbl lnformáclókat nyújtjuk: A fentl ábra (áthúzott 
hulladékgyOJtéí) csak az EU tagországalban érvényes. Az elektromos és 
elektronikus készOlékek helyes llkvldálásával kapcsolatban részletes 
lnformáclókért forduljon az On országa hatóságaihoz vagy a készOlék gyártójához. 
A terméken, annak csomagolásán vagy a nyomtatott dokumentumokon áthúzott 
hulladékgyQjtéí szimbóluma mindent elmond. h) Reklamációs szándéka esetén 
ismernie kell a terrnék sorozatszámát, amely annak hátulján és a termék dobozán 
van feltOntetve. A sorozatszámmal ellátott dobozt gondosan éírizze meg esetleges 
reklamáció céljából, amivel a reklamáció visszautasításával járó felesleges 
komplikációktól mentesOI. A terrnéket annak forgalmazójánál kell reklamálni, 
amennyiben az nincs a www.iget.eu honlapon másként. i) Az egyes paraméterek, 
a leírás, a design az egyes verzióknál ill. update-eknék eltérók lehetnek. A 
terrnékre vonatkozó pontos paramétereket és további információkat a www.iget.eu 
honlapon találja. Nyomdahibák elófordulhatnak. A gyártó és forgalmazó nem vállal 
felelósséget használata során bármilyen módon bekOvetkezett adatveszteségért 
illetve károsodásért. 

A hangszóró párosítása a csengővel 

1) Csatlakoztassa a csengőt az USB tápegységhez
univerzális, és választhat bármilyen
adaptert, tápegységet, hosszabbítót stb.,
USB -porttal.

2)

3)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Dallam
és LED beállítás" gombot a hangszórón 5
másodpercig. A hangszóró a "madárhívás"
dallamot játssza le. Most nyomja meg
kétszer a főgyűrű gombot a DS1
ajtócsengőn 30 másodpercen belül.

4) Amikor a hangszóró csenget, a párosítás
befejeződött.
5) Ha a hangszóró nem csörög, ismételje meg
ismételten a 2. lépést, amíg a hangszóró meg
nem szólal.
6) Más hangszórók csatlakoztatásához
ismételje meg az eljárást egy másik
hangszóróhoz

A hangszóró párosítása kívülről

1) Tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig
"Dallam és LED világítási beállítások" a
hangszórón. A hangszóró kétszer sípol.
2) A hangszóróban tárolt összes harang törlődik.

Telepítés / Hely / További beállítások 

- Védje a hangszórót a víztől és a nedvességtől.
- a "Dallam- és világítási beállítások" gombra
kattintva kiválaszthatja, hogy a hangszóró csak
villogjon, vagy csak játsszon,
- a gombokkal (nyilak) válassza ki a kívánt
dallamot,
- kattintson a "Hangerő beállítás" gombra a
hangerő beállításához, 4 különböző
hangerőszint váltja egymást

Tartsa be a villamos kész
Olékekkel való bánásmódra vonatkozó szabályokat, és a csatlakozó villamos 
kábelt csak megfeleló aljzatokba csatlakoztassa. A felhasználó nem szedheti 
szét a készOléket, és nem cserélheti ki annak alkatrészeit sem. A hátlap 
kinyitása vagy eltávolítása esetén áramOtés veszélye áll fenn. A készOlék 
helytelen éisszeszerelése és ismételt csatlakoztatása esetén szintén 
áramOtés veszélyének teszi ki magát. Szerviz beavatkozás szOkségessége 
esetén csak kizárólag képesített szerviz technikusokhoz forduljon. A felnyitása 
vagy a készOlék módosítása a jótállás elvesztését jelenti, és a gyárló/
forgalmazó nem felelós a kéivetkezményekért sem. 
Megfeleloség: 
Az INTELEK spol. s r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy minden CHS1 készOlék 
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvetó kOvetelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU Megfeleléíségi Nyilatkozat teljes szovege 
megtalálható a www.iget.eu honlapon. 
A termék jótállási ideje 24 hónap, kivéve, ha másképp van feltuntetve. 
Ez a készOlék a kéivetkezó országokban használható. 
RoHS: 
A készOlékhez használt alkatrészek megfelelnek az elektromos és 
elektronikus készOlékekhez alkalmazott veszélyes anyagok korlátozására 
vonatkozó kéivetelményeknek és éisszhangban vannak a 2011/65/EU 
irányelwel. Nyilatkozat a RoHS lehet letéilteni 
az internetrĎI www.iget.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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