BZ940

BEZDRÁTOVÉ
ÈTYØTLAÈÍTKO
vhodné pro více-patrové domy
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Baterie 3V
(typ CR2430)

součást balení
let

životnost až 5

pouze pro
bezdrátové zvonky
řady BZ9
bezdrátový
zvonek
GONG

BZ911

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že
výrobek BZ940 je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
V Kuřimi 23.2.2012
na www.elbock.cz

bezdrátový
zvonek
SIRÉNA

BZ912

opakovač
signálu
REPEATER

BZ903

a další zařízení
uvedená na
www.elbock.cz

Čtyřtlačítko BZ940 (vysílač) je určeno pouze pro zvonky (přijímače) řady BZ9!
Velkou výhodou je možnost ovládání až čtyř zvonků (přijímačů), které mohou být
umístěny každý na jiném místě. Další variantou může být použití jednoho přijímače
s více tóny, kde jednotlivá tlačítka naučíme na různé tóny. BZ940 je možné
instalovat na místa, kde bude vystaven nepříznivým vlivům počasí (déšť, vlhko).
1.Otevírání

2.Zavírání

3.Polarita baterie

1, Ověřte polaritu baterie (obr.1,2,3)
2, Proveďte naučení kódu prvního tlačítka dle návodu pro 1. přijímač.
3, Červená dioda na vysílači blikne až přijímač potvrdí příjem signálu a zazvoní!
4, Postup naučení kódu opakujte i pro ostatní tlačítka.
5, Při použití BZ940 s jedním přijímačem naučte každé tlačítko na jiný tón.

Technické parametry
Napájení
Vf výkon
Frekvence
Stupeň krytí
Životnost baterie
Pracovní teplota

3V, CR2430
< 10 mW
433,92 MHz
IP65
cca 5 let
-20°C až 50°C

v blízkosti silových vodičů a velkých
! Neumísťujte
kovových předmětů!
! Nesmí být montován na kovové podklady!
nevhodného umístění se podstatně
! Vsnížípřípadě
dosah celé soupravy!
V případě záručního a pozáručního servisu,
zašlete výrobek na adresu výrobce.
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
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MADE IN CZECH REPUBLIC

LEAD FREE

www.elbock.cz

v souladu s RoHS

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6

