
Głośnik 

Bezprzewodowy głośnik 
domowy do dzwonka DS1

Instrukcja obsługi: PL

Model: CHS1 White
- Sygnał bezprzewodowy, zasilanie przez port
microUSB lub USB.

- Zasięg do 200m z zewnątrz.

- 58 różnych dzwonków.

- 4 opcje siły głośności.

- Funkcja samouczenia kodu.

- Wskazanie muzyki i diody LED (4 tryby),
dzwonienie + miganie, tylko dzwonienie, tylko
miganie diody LED, stałe świecenie jako lampka
nocna.

- Pamięć stała, nawet po wyłączeniu zasilania,
pozostaje ustawiona na tę samą melodię i
głośność.

Dostosuj głośność 

Melodia

Melodia

Ustawienia melodii 
i oświetlenia LED 

Lampka ledowa 

Parametry techniczne 

- napięcie: DC 5 V
- głośność: 25-100 dB
- częstotliwość: 433,92 MHz
- zużycie eksploatacyjne: do 0,5W
- zużycie spoczynkowe: do 10 mW

a) Nie wolno umieszczaé zadnych ci· zkich lub ostrych przedmiotów na urzqdzeniu. b) 
Nie wolno wystawiaé na bezpošrednie dzialanie promieni slonecznych i ciepla 
promieniowania, z których oba nie mogq byé zatkane. c) Nie wolno narazaé 
šrodowiska o wyzszej lub nizszej temperaturze nit temperatura zalecana. d) Nie 
wystawiaé zakurzonych i wilgotnych šrodowiskach ponad 85%, w tym deszczu i 
cieczy. e) Nie wolno uzywaé zrqcych šrodków czyszczqcych do czyszczenia 
urzqdzenia. f) Nie wolno wystawiaé na dzialanie silnego pola magnetycznego lub 
elektronicznego. g) Nie nalezy uzywaé innych zasilaczy, z wyj>1tkiem tych, które 
mozna znaležé na UíZ'!dzeniu. Dol>1czony zasilacz maze byé podl>1czony tylko do 
instalacji elektrycznej, napi· e odpowiada mocy na tabliczce znamionowej. h) Nie 
pozostawiaé zasilacza w miejscach z dolnym spalaniem temperatury i cz· šci ciala 
ludzkiego, poniewaž karta jest gor>1ce i mogq spowodowaé zranienie. i) Nie uzywaé 
podczas jedzenia lub picia. j) Chronié przed dzieémi. k) uzytkownik nie jest 
upowazniony do demontazu UíZ'!dzenia lub wymiany cz· šci. Otwieranie lub 
zdejmowanie pokryw, które nie Sq POCZ'!lkowo . dost· pne, istnieje ryzyko poraZ.enia 
prqdem. Nieprawidtowe urzqdzenia Ponowny montai: i ponowne uruchomienie 
równiei: ryzyko poraZenia prqdem. Ješli jest to konieczne do serwisu, nalezy 
skontaktowaé si·  wylqcznie wykwalifikowanego serwisanta. I) Jeteli urzqdzenie bylo 
przez jakiš czas w otoczeniu o temperaturze nizszej niz-10 ° C, pozwala na wi· cej niz 
jednq godzin· , urz>1dzenie rozpi· tym w temperaturze pokojowej, od 1 O ° C do + 40 ° 
C. Dopiero wtedy motna wl>1czyé. m) Sprz· t Naprawy gwarancyjne odkupié w 
miejscowych sklepach. W przypadku problemów technicznych lub pytan, prosimy o 
kontakt ze sprzedawC'I. n) w przypadku gospodarstw domowych: Ten symbol 
(przekrešlony symbol pojemnika na šmieci) na produkcie lub dokumentacji 
towarzysZ'lcej o oznaczajq, že zutyte urzqdzenia elektryczne i elektroniczne nie 
powinny byé wyrzucane razem z odpadami komunalnymi. Aby zapewnié prawidlwq 
uty1izacj·  produktu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanq przyj· te 
bezplalnie. Wlašciwa likwidacja tych produktów pozwoli zachowaé cenne zasoby 
naturalne i unikni· cie negatywnego wplywu na šrodowisko i zdrowie ludzi, które 
mogloby byé spowodowane niewlašciwym utylizacji odpadów. Aby uzyskaé wi· cej 
informacji, prosz·  skontaktowaé si<: z lokalnymi wladzami lub najblizszego punktu 
zbiórki. W przypadku niewlašciwej utylizacji tych odpadów maze odbywaé si·  zgodnie 
z przepisami krajowymi dotycz<1cymi grzywien. lnformacja dia uzytkowników 
zuzytego sprz· tu elektrycznego i elektronicznego (wykorzystanie korporacyjnych i 
biznesowych): Dla prawidlowej utylizacji sprz· tu elektrycznego i elektronicznego 
wniosku szczególowych informacji od sprzedawcy lub dostawcy. lnformacja dia 
uzytkowników utylizacji urzqdzeň elektrycznych i elektronicznych w krajach spoza Unii 
Europejskiej: Powyzszy symbol (przekrešlony symbol pojemnika na šmieci) jest wazny 
tylko w Unii Europejskiej. Dla wlasciwej utylizacji sprz· tu elektrycznego i 
elektronicznego, nalezy poprosié o szczególowe informacje na temat lokalnych wladz 
lub od sprzedawcy. Wszystko wyraza kontenera na kólkach symbol umieszczony na 
produkcie, opakowaniu lub materialów drukowanych. Nie stosowaé w poblitu wody, 
np. w poblitu wanny, umywalka, zlew, zlewozmywak, w wilgotnej piwnicy lub w poblitu 
basenu.

Parowanie głośnika z dzwonkiem 

1) Podłącz dzwonek do zasilacza USB, jest
uniwersalny i można dobrać dowolny
adapter, zasilacz, przedłużacz itp. z portem
USB.

2)

3)

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
przycisk „Melody and LED setting” na
głośniku. Głośnik odtworzy melodię „ptasi
śpiew”. Teraz naciśnij dwa razy główny
przycisk dzwonka na dzwonku DS1 w ciągu
30 sekund.

4) Gdy głośnik zadzwoni, parowanie jest
zakończone.
5) Jeśli głośnik nie dzwoni, powtórz krok 2
kilkakrotnie, aż głośnik zadzwoni.
6) Aby podłączyć inne głośniki, powtórz
procedurę dla innego głośnika

Parowanie głośnika z zewnątrz 
1) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10
sekund
„Ustawienia melodii i oświetlenia LED” na 
głośniku. Głośnik wyda dwa sygnały dźwiękowe.
2) Wszystkie dzwonki zapisane w głośniku
zostaną usunięte.

Instalacja / Lokalizacja / Dodatkowe ustawienia 

- Chroń głośnik przed wodą i wilgocią.
- klikając w przycisk „Ustawienia melodii i 
oświetlenia” wybierasz, czy głośnik ma tylko 
migać, czy nawet grać,
- przyciskami (strzałkami) wybrać żądaną 
melodię,
- kliknij przycisk „Regulacja głośności”, aby 
wyregulować głośność, 4 różne poziomy 
głośności naprzemiennie 

Inne srodki: 
Przestrzegaé zasad pracy z UíZ'!dzeniami elektrycznymi i kabla sieciowego, 
aby byé podl>1czone do odpowiednich gniazd elektrycznych. Uzytkownikowi 
nie wolno demontowaé urzqdzenia lub wymiany cz šci. Podczas otwierania lub 
zdejmowanie pokryw, które nie pierwotnie zaprojektowane, istnieje ryzyko 
porazenia prqdem. Nieprawidlowe urzqdzenia Ponowny montaz i ponowne 
uruchomienie równiez ryzyko porazenia pr>1dem. 

Deklaracja zgodnosci: 
INTELEK spol. s r.o. deklaracji, ze sprz t radiowy CHS1 jest zgodny z 
dyrektyw I 2014/53/EU. Okres gwarancji wynosi 24 miesi cy dia produktów, 
chyba ze zaznaczono inaczej. To urz 1dzenie maže byé užywane w 
nast pujiicych krajach. 

RoHS: 
Cz šci wykorzystane w urz<1dzeniu spelniajq wymogi i ograniczenia 
wykorzystania niebezpiecznych substancji w urzqdzeniach elektrycznych i 
elektronicznych i Sq zgodne z dyrektyw'I 2011/65/EU. Ošwiadczenie o RoHS 
mozna pobraé ze strany internetowej www.iget.eu. 

Producent / Wylqczny dystrybutor produktów iGETw 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 
Copyright© 2021 lntelek spol. s r.o.

CE:! 

Środki bezpieczeństwa 


	Prázdná stránka



