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BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



Obr.7 Ochrana před 
           deštěm (KBT - kryt 
 bezdrátového 
 tlačítka, stříška)

POPIS

BZ10 je bezdrátový zvonek, který se skládá z vysílače (tlačítka obr.1) a přijímače (zvonku obr.2).
Hlavní předností BZ10 je nastavitelná hlasitost a dvě možnosti napájení (obr.3). Bateriové 
napájení činí zvonek přenosný, zvonek lze volně přemísťovat a návštěvu vždy uslyšíte. 
Pokud má zvonek své místo a není ho nutné přenášet doporučujeme použít adaptér (viz obr.12).

• Přijímač instalujte více jak 1.5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...). 
• Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím 
 ochranného krytu KBT  viz obr.7)!
• Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. 
• Dosah soupravy může být na volné ploše až 80 m. V zástavbě se však snižuje vlivem 
 elektromagnetického rušení a stínění zdí.

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

Pozn.: Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

MONTÁŽ VYSÍLAČE
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MONTÁŽ PŘIJÍMAČE

Obr.8  Tahem odstraňte přední kryt Obr.9  Vyjměte ochranný papírek baterií

Obr.10  Přiklopte přední kryt k zadnímu Obr.11  Umístěte na vhodné místo zavěšením

NAPÁJENÍ ADAPTÉREM

Při napájení adaptérem je nutné vyjmout baterie z přijímače!

Používejte vždy alkalické baterie 2 x 1.5 V typ AA
a při výměně dbejte na správnou polaritu!

!

Doporučujeme 
typ AD05-jack
5 V/ DC, 2.5 A
(lze dokoupit na
www.elbock.cz)

0 V

5 až 12 V / DC

Obr.12
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Výrobce: Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny:

Přijímač

Napájení
2 x 1.5 V alkal.baterie AA 
nebo adaptér AD05-jack

Spotřeba < 350 A

Dosah až 80 m (na volné ploše)

Citlivost < -86 dBm

Hlasitost < 85 dB

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota 0°C až +50°C

Vysílač
Napájení 12 V alkal.baterie L1028 23 A 

Vf výkon < 200 W

Frekvence 433.92 MHz

Stupeň krytí IP40

Životnost baterie cca 1.5 roku

Pracovní teplota -10°C až +50°C

BZ10BEZDRÁTOVÝ ZVONEK
Přijímač zvonku okouzlí novým designem a rozmanitými 
barevnými kombinacemi, které sluší každému interiéru.

- při zazvonění vydá zvonek příjemný trojhlasý gong 
- dosah až 80 m
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na f = 433.92 MHz
- jednoduchá a rychlá instalace 
- možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko 
 (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo 
 ochranný kryt tlačítka (KBT)

V případě záručního a pozáručního 
servisu, zašlete výrobek na adresu 

výrobce.

Dosah v cihlovém domě: Dosah v panelovém domě:

BAREVNÉ KOMBINACE:
BARVA POPIS
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LEAD FREE

v souladu s RoHS

Hlavní výhodou je možnost nastavení hlasitosti 
a napájení pomocí baterií (jsou součástí balení) 
nebo adaptéru (lze dokoupit, viz obr.12).


