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WA¯NE INFORMACJE
!

Dzwonek jest delikatnym urz¹dzeniem elektronicznym, dla
którego zawsze musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce œrodki
ostro¿noœci:
Dzwonek mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie w suchych, zamkniêtych
pomieszczeniach.
Dzwonka nie nale¿y wystawiaæ na dzia³anie bezpoœredniego
œwiat³a s³onecznego ani wilgoci.
Je¿eli dzwonek nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy czas, nale¿y
wyj¹æ z niego bateriê i umieœciæ j¹ poza zasiêgiem dzieci.
Nie nale¿y rzucaæ urz¹dzeniem ani umieszczaæ go w miejscu, w
którym by³oby nara¿one na nadmierne wstrz¹sy lub uderzenia.

!

Pod³¹czenia urz¹dzenia do sieci elektrycznej mo¿e dokonywaæ
wy³¹cznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach.

!

Nie próbuj dokonywaæ ¿adnych napraw. Dzwonek nie zawiera
elementów, które mog¹ byæ samodzielnie naprawiane.

OCHRONA ŒRODOWISKA
!

Baterie i zu¿yte urz¹dzenia elektryczne nie mog¹ byæ
wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi.
Urz¹dzenie jest zbudowane z materia³ów, które mog¹
zostaæ poddane ponownemu przetworzeniu.
Nale¿y dostarczyæ je do wyznaczonego punktu
zbiórki.

DEKLARACJA ZGODNOŒCI
Sealcom niniejszym deklaruje, ¿e urz¹dzenie jest
zgodne z postanowieniami dyrektywy kompatybilnoœci
elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC w oparciu o
normê EN-55014-1:2017-06.
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MONTA¯
UWAGA !
1. Niezale¿nie od rodzaju instalacji zawsze wymagane jest
pod³¹czenie baterii 9V (nie jest do³¹czona).
2. Pod³¹czenie instalacji napiêciowej do niebieskiego z³¹cza
(B) spowoduje nieodwracalne uszkodzenie dzwonka.

Instalacja 230V~ (czerwone z³¹cze - A)
przycisk
dzwonkowy
(nie nale¿y do zestawu)

230V~
N
Instalacja bez napiêcia (niebieskie z³¹cze - B)
przycisk
dzwonkowy
(nie nale¿y do zestawu)

OBS£UGA
Wybór sygna³u
jeden sygna³
naciskaj przycisk + a¿ us³yszysz
sygna³, który chcesz ustawiæ
ró¿ne sygna³y
naciskaj przycisk + a¿ us³yszysz
sygna³ “bip-bip-bip”

Regulacja g³oœnoœci
g³oœniej
im wy¿sza g³oœnoœæ tym szybsze
zu¿ycie baterii
ciszej
przekrêcenie do oporu spowoduje
ca³kowite wyciszenie dzwonka

Wymiana baterii
Wymieñ bateriê, je¿eli g³oœnoœæ lub jakoœæ sygna³u ulega pogorszeniu. Aby d³u¿ej cieszyæ siê wysokiej jakoœci dŸwiêkiem stosuj baterie
alkaliczne.

W³asne dŸwiêki

kabel USB
WejdŸ na stronê
www.sealcom.eu œci¹gnij
darmowy program i postêpuj
wg wskazówek wyœwietlanych
na ekranie. Program pracuje
jedynie w systemie Windows.

DANE TECHNICZNE
zasilanie
pobór pr¹du w spoczynku
pobór pr¹du przy odtwarzaniu
uruchamianie
masa (bez baterii)
wymiary (œrednica / wysokoœæ)
wielkoœæ pamiêci/czas nagrania
typ z³¹cza USB

- bateria 6F22 9V (zalecane jest
stosowanie baterii alkalicznych)
- 0 mA
- maksymalnie 350 mA
- zwarcie styków lub podanie
napiêcia sieciowego (230V~)
- 270 g
- 167mm / 54 mm
- 2 MB / 100 sekund
- USB B mini 5P

GWARANCJA
Sealcom udziela na ten produkt dwuletniej gwarancji, licz¹c od daty
zakupu, pod warunkiem prawid³owej eksploatacji. Wymagany jest
dowód zakupu.
Zanim oddasz dzwonek do naprawy prosimy o kontakt poprzez e-mail
sealcom@sealcom.eu
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