
Reproduktor

Bezdrôtový domový reproduktor 
pre zvonček DS1

Užívateľský manuál: SK

Model: CHS1 White 

- Bezdrôtový signál, napájanie pomocou
microUSB alebo USB portu.
- Dosah až 200m od zvončeka.
- 58 rôznych tónov zvonenia.
- 4 voľby sily hlasitosti.
- Funkcia samoučenia kódu.
- Hudba a LED indikácia (4 módy), zvonenie +
blikanie, zvonenie iba, blikanie LED len, stále
svietenie ako nočné svetlo.
- Stála pamäť, aj po vypnutí napájania zostáva
nastavená rovnaká melódia a hlasitosť.

Nastavenie hlasitosti 

Melódie

Melódie

Nastavenie melódie 
a LED svietenie 

LED svetlo

Technické parametre

- napätie: DC 5 V
- hlasitosť: 25-100 dB
- frekvencia: 433,92 MHz
- prevádzková spotreba: do 0,5W
- pokojová spotreba: do 10 mW

a) Nekladla žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie. b) Nevystavujte 
zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryté. c) 
Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota 
odporúčaná. d) Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% 
vrátane dažďa a kvapalín. (okrem HGWOBxxx) e) Nepoužívajte žiadne korozívne 
čistiace prostriedky na čistenie zariadenia. f) Nevystavujte zariadenie silnému 
magnetickému alebo elektronickému rušeniu. g) Nepoužlvajte iné napájacie 
adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia. Dodaný napájacl 
zdroj maže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, kterého nap tie zodpovedá 
údajem na typovom štítku zdroja. h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s 
nižšou teplotou horenia a na častiach l'udského tela pretože adaptér sa zahrieva a 
méiže spósobiť zranenie. i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácií jedla alebo 
pitia. j) Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí. k) Uživatel' nie je oprávnený 
rozoberaf zariadenie ani vymieňaf žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo 
odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým 
prúdom. Pri nesprávnom zastavení zariadenia a jeho opatovnom zapojení sa 
taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného 
zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov. I) V 
prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredl s nižšou teplotou ako -10 ° 
C, nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti s teplotou +10 ° 
C do+ 40 ° C. Až potom ho mažete zapnúť. m)  Záručně opravy zariadenl 
uplatňujte u svojho predajcu. V prlpade technických problémov a otázek kontaktujte 
svojho predajcu. n) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý koš) na výrobku 
alebo v sprievodnej dokumentácil znamená, že použité elektrické alebo 
elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadem. 
Za účelem správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných 
miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto zariadenia 
pomOžete zachovat' cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a fudské zdravie, čo by mohli byť 
déisledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od 
miestneho úradu alebo najbližšieho zbemého miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto 
druhu odpadu méižu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 
lnformácie pre užívaterov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení 
(firemně a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávatel'a. 
lnformácie pre užívatel'ov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v 
ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý 
kéiš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a 
elektronických zariadeni si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo 
predajcu zariadenia. Všelko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na 
výrobku, obale alebo tlačených materiálech. o)  Nie je určené na použivanie v 
blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri 
bazéne.

Ďalšie opatrenia: 
Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru 
zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívater nie je oprávnený 
rozoberaf zariadenie ani vymieňaf žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení 
krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. 
Pri nesprávnom zastavení zariadenia a jeho opatovnom zapojení sa taktiež 
vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. 
Vyhlásenie o zhode: 
Týmto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, že rádiového zariadenia CHS1 je v souladu s 
smemici 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaf nie je 
stanovená inak. Toto 
zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže. 
RoHS: 
Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení použivania 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so 
smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu. 
Výhradný výrobca/dovozca produktov IGET pre 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 INTELEK spol. s r.o. Všelky práva vyhradené. 

Párovanie reproduktora so zvončekom 

1) Pripojte zvonček k USB napájanie, je
univerzálne a je možné zvoliť akýkoľvek
adaptér, zdroj, predlžovací prívod pod. s
USB portom.

2)

3)

Stlačte a držte 5 sekúnd tlačidlo "Nastavenie
melódie a LED svietenie" na reproduktora.
Reproduktor zahrá melódiu "bird calls".
Teraz na zvončeku DS1 stlačte dvakrát
počas 30tich sekúnd hlavné tlačidlo pre
zvonenie.

4) Akonáhle reproduktor zvoní tak je párovanie
dokončené.
5) Ak reproduktor nevyzváňa tak opakujte
postup v bode 2 viackrát kým nezačne
reproduktor zvoniť.
6) Pre pripojenie ďalších reproduktorov postup
opakujte aj pre ďalšie reproduktor

Odparovanie reproduktora od zvončeka

1) Stlačte a držte 10 sekúnd tlačidlo
"Nastavenie melódie a LED svietenie" na
reproduktora. Reproduktor dvakrát zapípa.
2) Budú tak odstránené všetky uložené
zvončeky v reproduktore.

Inštalácia / Umiestnenie / Ďalšie nastavenia

- chráňte reproduktor pred vodou a vlhkom,
- kliknutím na tlačidlo "Nastavenie melódie a
svietenie" zvolíte či má reproduktor len blikať
alebo aj hrať,
- pomocou tlačidiel (šípok) zvoľte požadovanú
melódiu,
- kliknutím na tlačidlo "Nastavenie hlasitosti"
nastavte hlasitosť, postupne sa striedajú 4 
rôzne úrovne hlasitosti 

Bezpečnostné opatrenia

CE:! 
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