
Bezdrátový dveřní zvonek VBZ-001
Uživatelský manuál

Operační instrukce
1. Důležité
1) Nedovolte, aby se do bzučáku dostala vlhkost.
2) Přístroj nerozebírejte, neopravujte a nemodifikujte.
3) Pečlivě přišroubujte tlačítko. 
4) Nepřekračujte elektrické specifikace. 

2. Upozornění
1) Zabraňte umístění tlačítka/bzučáku na nebo přímo ke kovovým povrchům, jelikož mohou snížit operační dosah.
2) Při umístění tlačítka na dveře z UPVC vždy zkontrolujte funkčnost, než provedete finální instalaci. Vnitřní kovový 
rámeček může ovlivnit chování přístroje. 
Nalezení ideálního umístění pro zvonek:
- Zkuste umístění tlačítka na dveře nalevo/napravo nebo jej umístěte na vnější zeď. 
- Bzučák umístěte podle části o dosahu na třetí straně manuálu.

3. Obsah balení
Tlačítko 1x, Bzučák 1x, Lepicí páska 1x, Manuál 1x, Základna pro upevnění tlačítka 1x.

4. Instrukce pro instalaci
1) Bzučák 
Zapojte bzučák do zásuvky. Bude lépe fungovat, když bude mimo dosah jiného elektrického vybavení.

2) Tlačítko
- Vyčistěte povrch, na který chcete tlačítko připevnit, a zadní stranu tlačítka.
- Před upevněním tlačítka otestujte, jak sada funguje. Dejte tlačítko a bzučák na místa, kam je chcete připevnit. Zavřete  
všechny dveře mezi oběma místy. Pokud bzučák nevydá zvuk, poraďte se s částí manuálu o řešení problémů.
- Neinstalujte tlačítko na dveřní rámy UPVC dveří.
- Neinstalujte tlačítko na kovové povrchy.

A. Upevnění tlačítka pomocí šroubků
Umístěte základnu tlačítka na vybrané místo na zdi. Vyvrtejte do zdi díry. Šipka na 
základně směřuje směrem nahoru.

Zašroubujte do základny dva šroubky.



Pohled zepředu     Pohled zezadu Opatrně zatlačte tlačítko na místo.

Hotovo.

B. Upevnění tlačítka pomocí lepicí pásky
Odlepte jednu stranu lepicí pásky. Přilepte ji na zadní stranu tlačítka.

Odlepte druhou stranu pásky.

Přitlačte tlačítko na požadované místo a držte jej zhruba třicet sekund.

5. Operační instrukce
1) Pracovní mód
Bzučák byl  spárován s tlačítkem již  při  výrobě.  Po instalaci  jsou připraveny k používání.  Když stisknete tlačítko, 
bzučák vydá zvuk a indikátor začne blikat.
2) Výběr melodie
Krátce stiskněte kulaté tlačítko. Tón se změní. 

Odpojte a opět zapojte bzučák. Melodie se změní na zvonění typu "Ding Dong Ding Dong".



Dosah

3) Mód učení
Tlačítko bylo spárováno s bzučákem při výrobě. Pokud nepotřebujete další tlačítko nebo bzučák, nemusíte provádět  
opětovné spárování.

Dlouze stiskněte kulaté tlačítko na bzučáku po pět sekund, dokud indikátor nezhasne a  
nespustí se mód učení.

Stiskněte dvakrát během jedné minuty tlačítko. Bzučák zazvoní a bude mu blikat indikátor 
pro potvrzení, že tlačítko bylo spárováno s bzučákem. Pokud se tak nestane, proveďte 
opět dvě stisknutí tlačítka.

Hotovo. Mód učení se ukončí automaticky. 

Poznámka: Pokud po dobu jedné minuty neprovedete žádnou operaci nebo jednou krátce stisknete tlačítko, bzučák 
ukončí mód učení.

4) Přídavná tlačítka
Podle  instrukcí  k  módu  učení  spárujte  každé  přídavné  tlačítko  s 
bzučákem. Poznámka: S jedním bzučákem lze spárovat  maximálně tři 
tlačítka.



5) Přídavné bzučáky
Podle instrukcí k módu učení spárujte každý přídavný bzučák s tlačítkem. 
Poznámka: S jedním tlačítkem lze spárovat neomezené množství bzučáků.

6. Řešení problémů
Bzučák nevydává zvuk. 1. Ujistěte se, že je bzučák zapojený. 

2. Ujistěte se, že bylo tlačítko spárováno s bzučákem. 

Indikační světlo zhaslo. 1. Ujistěte se, že je bzučák zapojený. 
2. Zkontrolujte, zda není bzučák v módu učení. 

Snížený dosah 1.  Kovové  konstrukce,  včetně  dveří  a  dveřních  rámů,  mohou  způsobit  snížení  dosahu 
přenosu. Nezapojujte sadu v blízkosti takových konstrukcí. 
2.  Další  elektrické  vybavení  může  způsobovat  rádiové  interference,  které  ovlivňují  váš 
bzučák.
3. Zdi, dveře a stropy mohou také snižovat dosah.

Upozornění: Pokud nebyl problém vyřešen pomocí metod výše, odpojte bzučák a počkejte zhruba tři sekundy, dokud  
indikátor nezhasne. Poté jej opět zapojte.

7. Specifikace
Specifikace Bzučák Tlačítko

Napájení AC 230V Samonapájecí

Pracovní teplota -10°C ~ +40°C -40°C ~ +60°C

Pracovní dosah 70 metrů (v otevřeném prostoru)

RF frekvence 433 MHz

Hlasitost 85 dBA @ 1 metr -

Spotřeba <200mW -

Vodotěsné - Ano

Pracovní síla - 10N

Rozměry 68 x 86 x 71 mm 46 x 88 x 31 mm

Hmotnost 85 g 62 g

Tón zvonku 25 polyfonních melodií -

Tento symbol značí, že tento výrobek by neměl být vyhozen do ostatního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození  
životního prostředí nebo lidského zdraví kvůli nekontrolovanému vyhazování odpadu, odevzdejte použité zařízení na 
určeném sběrném místě nebo jej odneste zpět prodejci, aby mohlo být náležitě zrecyklováno.



Bezdrôtový dverný zvonček VBZ-001
Uživatel'ský manuál

Operačné inštrukcie 
1. Dôležité 
1) Nedovoľte, aby sa do bzučiaka dostala vlhkosť. 
2) Prístroj nerozoberajte, neopravujte a nemodifikujte. 
3) Starostlivo priskrutkujte tlačidlo. 
4) Neprekračujte elektrické špecifikácie. 

2. Upozornenie 
1) Zabráňte umiestnenie tlačidla / bzučiaka na alebo priamo ku kovovým povrchom, pretože môžu znížiť operačný 
dosah.  
2) Pri umiestnení tlačidla na dvere z UPVC vždy skontrolujte funkčnosť, než vykonáte finálnu inštaláciu. Vnútorný 
kovový rámik môže ovplyvniť správanie prístroja. 
Nájdenie ideálneho umiestnenia pre zvonček: 
- Skúste umiestnenie tlačidla na dvere naľavo / napravo alebo ho umiestnite na vonkajšiu stenu. 
- Bzučiak umiestnite podľa časti o dosahu na tretej strane manuálu. 

3. Obsah balenia
Tlačidlo 1x, Bzučiak 1x, Lepiaca páska 1x, Manuál 1x, Základňa pre upevnenie tlačidla 1x. 

4. Pokyny na inštaláciu 
1) Bzučiak 
Zapojte bzučiak do zásuvky. Bude lepšie fungovať, keď bude mimo dosahu iného elektrického vybavenia. 

2) Tlačidlo 
- Vyčistite povrch, na ktorý chcete tlačidlo pripevniť, a zadnú stranu tlačidla. 
- Pred upevnením tlačidla otestujte, ako sada funguje. Dajte tlačidlo a bzučiak na miesta, kam ich chcete pripevniť. 
Zatvorte všetky dvere medzi oboma miestami. Ak bzučiak nevydá zvuk, poraďte sa s časťou manuálu o riešení 
problémov. 
- Neinštalujte tlačidlo na dverné rámy UPVC dverí. 
- Neinštalujte tlačidlo na kovové povrchy. 

A. Upevnenie tlačidla pomocou skrutiek 
Umiestnite základňu tlačidlá na vybrané miesto na stene. Vyvŕtajte do steny diery.  
Šípka na základni smeruje smerom nahor. 

Zaskrutkujte do základne dve skrutky. 



Pohľad spredu     Pohľad zozadu Opatrne zatlačte tlačidlo na miesto. 

Hotovo.

B. Upevnenie tlačidla pomocou lepiacej pásky 
Odlepte jednu stranu lepiacej pásky. Prilepte ju na zadnú stranu tlačidla. 

Odlepte druhú stranu pásky. 

Pritlačte tlačidlo na požadované miesto a držte ho približne tridsať sekúnd. 

5. Operačné inštrukcie 
1) Pracovný mód 
Bzučiak bol spárovaný s tlačidlom už pri výrobe. Po inštalácii sú pripravené na používanie. Keď stlačíte tlačidlo, 
bzučiak vydá zvuk a indikátor začne blikať. 
2) Výber melódie 
Krátko stlačte okrúhle tlačidlo. Tón sa zmení. 

Odpojte a opäť zapojte bzučiak. Melódia sa zmení na zvonenie typu "Ding Dong Ding Dong". 

Dosah



3) Mód učenia 
Tlačidlo bolo spárované s bzučiakom pri výrobe. Ak nepotrebujete ďalšie tlačidlo alebo bzučiak, nemusíte vykonávať 
opätovné spárovanie. 

Dlho  stlačte  okrúhle  tlačidlo  na  bzučiaka  po  päť  sekúnd,  kým  indikátor  nezhasne  a 
nespustí sa mód učenia. 

Stlačte dvakrát počas jednej minúty tlačidlo. Bzučiak zazvoní a bude mu blikať indikátor 
pre potvrdenie, že tlačidlo bolo spárované s bzučiakom. Ak sa tak nestane, vykonajte opäť 
dve stlačenia tlačidla. 

Hotovo. Mód učenie sa ukončí automaticky. 

Poznámka: Ak po dobu jednej minúty nevykonáte žiadnu operáciu alebo raz krátko stlačíte tlačidlo, bzučiak ukončí 
mód učenia. 

4) Prídavná tlačidlá 
Podľa inštrukcií na módu učenia spárujte každé prídavné tlačidlo s 
bzučiakom. Poznámka: S jedným bzučiakom možno spárovať 
maximálne tri tlačidlá. 

5) Prídavné bzučiaky 



Podľa inštrukcií na módu učenia spárujte každý prídavný bzučiak s tlačidlom. Poznámka: S jedným tlačidlom možno 
spárovať neobmedzené množstvo bzučiakov. 

6. Riešenie problémov 
Bzučiak nevydáva zvuk. 1. Uistite sa, že je bzučiak zapojený. 

2. Uistite sa, že bolo tlačidlo spárované s bzučiakom. 

Indikačné svetlo zhaslo. 1. Uistite sa, že je bzučiak zapojený. 
2. Skontrolujte, či nie je bzučiak v móde učenia. 

Znížený dosah 1. Kovové konštrukcie, vrátane dverí a dverových rámov, môžu spôsobiť zníženie dosahu 
prenosu. Nezapájajte sadu v blízkosti takýchto konštrukcií. 
2. Ďalšie elektrické vybavenie môže spôsobovať rádiové interferencie, ktoré ovplyvňujú váš 
bzučiak. 
3. Steny, dvere a stropy môžu tiež znižovať dosah. 

Upozornenie: Ak nebol problém vyriešený pomocou metód vyššie, odpojte bzučiak a počkajte približne tri sekundy, 
kým indikátor nezhasne. Potom ho opäť zapojte.

7. Špecifikácie  
Špecifikacie Bzučiak Tlačidlo

Napájanie AC 230V Samonapájacie

Pracovná teplota -10°C ~ +40°C -40°C ~ +60°C

Pracovný dosah 70 metrov (v otvorenom priestore) 

RF frekvencie 433 MHz

Hlasitosť 85 dBA @ 1 meter -

Spotreba <200mW -

Vodotesné - Áno

Pracovná sila - 10N

Rozmery 68 x 86 x 71 mm 46 x 88 x 31 mm

Hmotnosť 85 g 62 g

Tón zvončeka 25 polyfónnych melódií -

Tento symbol označuje, že tento výrobok by nemal byť vyhodený do ostatného odpadu. Aby ste zabránili možnému 
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia pri neregulovanom vyhadzovanie odpadu, odovzdajte použité 
zariadenia na určenom zbernom mieste alebo ho odneste späť predajcovi, aby mohlo byť náležite zrecyklovaných. 


