
 

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK 

 
ČÍSLO POLOŽKY: FORECUM 8 

Návod k obsluze 
Před uvedením do provozu pozorně prečtěte následující informace. 

Nesprávné použití produktu může mít za následek ztrátu záruky.  

Technické údaje: 

Pracovní frekvence:  433,92 MHz 

Dosah na otevřeném prostranství: Maximálně 300m 

Vysílač: Přijímač 

Napájení: 1 X 12V 23A, obsahuje baterie  AC90-260V 

Pohotovostní spotřeba proudu: 1μA 7mA 

Spotřeba proudu: 12mA 60mA 

 

                                   
 
 
 

VYSÍLAČ 

            
Jednotku umístěte ve výšce cca. 1,5m. Vyhýbejte se kovovým a železobetonovým povrchům, mohou zapříčinit snížení dosahu. 

PŘIJÍMAČ 
Jednotku připojte do AC 220/230V síťové jednotky. Hlasitost můžete nastavit ve čtyřech stupních. K dispozíci je 36 různých melodií.  
Zařízení umožňuje výběr ze 36 různých melodií a čtyřstupňové nastavení zvuku. 

PROPOJENÍ PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE 
Připojte přijímač do síťové jednotky. Stiskněte přepínač hlasitosti na 3 vteřiny, dokud se LED displej nerozsvítí červeně. Stiskněte tlačítko 
vysílače. LED displej přijímače začne blikat červeně, čím signalizuje úspešné spojení. 
Pozor! Úspěšné spojení je nutné vykonat do tří vteřin! 
Zrušení spojení: Na pár vteřin stiskněte přepínač hlasitosti přijímače, a potom připojte do síťové jednotky. 
 

IMPORTÉR / DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA  

 

www.global-export-import.eu 

 

     

CZ 

Přepínač hlasitosti 
 

LED kontrolka 

Přepínač pro volbu melodie 
 
 

Síťová přípojka 

LED kontrolka 
 
 
 
Tlačítko 

Pro výměny baterie LR 23A (12V) 
otevřte kryt šroubovákem 

 

 

http://www.global-export-import.eu/


 

BEZDRôTOVÝ ZVONČEK  

 
ČÍSLO ARTIKLU: FORECUM 8 

Návod na obsluhu 
Pred uvedením do prevádzky pozorne si prečítajte nasledujúce informácie. 

Nesprávne použitie produktu môže mať za následok stratu záruky.  

Technické údaje: 

pracovná frekvencia:  433,92 MHz 

Dosah na otvorenom teréne: Maximálne  300m 

Vysielač: Prijímač 

Napájanie: 1 X 12V 23A, obsahuje batériu  AC90-260V 

Pohotovostná spotreba prúdu: 1μA 7mA 

Spotreba prúdu: 12mA 60mA 

 

                                    
 
 
 

VYSIELAČ 

            
Jednotku umiestnite v cca. 1,5m výške. Vyhýbajte sa kovovým alebo železobetónovým povrchom, nakoľko môžu spôsobiť zníženie  dosahu. 

 
PRIJÍMAČ 

Jednotku pripojte do AC 220/230V sieťovej zásuvky. Hlasitosť môžete nastaviť v štyroch stupňoch. K dispozícii je 36 rôznych melódií.  
Zariadenie umožňuje výber zo 36 rôznych melódií a štvorstupňové nastavenie zvuku. 

 
SPOJENIE PRIJÍMAČA A VYSIELAČA 

Pripojte prijímač do sieťovej zásuvky. Stlačte prepínač hlasitosti na 3 sekundy, kým LED displej svieti na červeno. Stlačte tlačítko vysielača, 
a LED displej prijímača bude blikať na červeno, tým signalizujúc úspešné spojenie. 
Pozor! Úspešné spojenie treba vykonať do troch sekúnd! 
Zrušenie spojenia: Na pár sekúnd stlačte prepínač hlasitosti prijímača a potom pripojte do sieťovej prípojky. 

 
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA 

DISTRIBÚTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11. 
www.global-export-import.eu 

 

     

SK 

prepínač hlasitosti 
 
LED kontrolka 

Prepínač pre voľbu 
melódie 
 
 

Sieťová prípojka 

LED kontrolka 
 
 
 
Tlačítko 

V prípade výmeny batérií LR 23A (12V) kryt otvorte plochým 
skrutkovačom.  
nyissa ki a fedelet.   
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