
Oświadczenie 
o zgodności z CE

Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
oświadcza że produkt BZ3-1S jest
zgodny z wymaganiami i zaleceniami
zawartymi w dyrektywie
1999/5/EC. Deklaracja CE na
stronie www.elbock.cz
Data:1.05.2004

SAMOUCZĄCY
KOD

Bezprzewodowy
dzwonek

ZASIĘG
DO 100 M

Bateria12V/L 1028 23A

MADE IN CZECH REPUBLIC

Możliwość nauczenia się 
8 różnych kodów a co za tym

idzie możliwość stosowania 
8 różnych nadajników.

IP 65 433,92 MHz
OCHRONA PRZED WILGOCIĄ BEZPRZEWODOWY SYGNAŁ

230 VAC
ZASILANIE ODBIORNIKA

DLA OSÓB SŁABIEJ 
SŁYSZĄCYCHw harmonii s RoHS

PbPb
LEAD FREE

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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BEZPRZEWODOWY DZWONEK BZ3-1S

Pieczątka sprzedawcy :

Data sprzedaży:

Gwarancja 2 lata

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt 
z dystrybutorem.

BZ3-1S praktyczny dla osób słabiej
słyszących jak i w pomieszczeniach 
o dużym natężeniu hałasu.

Zasięg na wolnej
przestrzeni powyżej 100m.
W przypadku zakłóceń
elektromagnetycznych
ulega skróceniu.
Odbiornik nie instalować
w bliskiej odległości
dużych metalowych 
elementów. 

Wyłącznik lampki włączonej
do dzwonka pozostawić
w pozycji włączonej.

Zasięg w bloku .

Zasięg w domie.

Rys. 1. otwarcie Rys. 2. zamknięcie Rys. 3. polaryzacja baterii

Elektrobok PL
ul.Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./fax: 012 2704139
e-mail:elbock@poczta.fm
www.elbock.cz

Dystrybutor:

z sygnałem dźwiękowym, diodowym świetlnym i możliwością włączenia

lampki, unikatowym systemem 8 KODÓW SAMOUCZĄCYCH.

UŻYTKOWANIEUŻYTKOWANIE

TECHNICZNE PARAMETRYTECHNICZNE PARAMETRY

UWAGIUWAGI

Zasilanie 230V/ 50 Hz
Pobór prądu 5 VA
Zasięg do 100 m
Czułość < - 90 dBm
Max prąd na gnieździe 4,5 A
Temp. pracy 0°C do 50°C

ODBIORNIK

Zasilanie 12 V alkal.L1028 23A
Moc sygnału < 200 μW
Częstotliwość 433,92 MHz
Stopień ochrony  IP 65
Żywotność baterii ok. 1,5 roku
Temp. pracy -20°C do 50°C

NADAJNIK

Rys. 4. Funkcja 
przycisk
(na tylnej stronie odbiornika)

1, Włączyć odbiornik do prądu 230V/50Hz.
2, Do nadajnika włożyć baterie (rys 1,2,3).
3, Po naciśnięciu przycisku rozlegnie się 

trójstopniowy GONG a dioda na 
odbiorniku mruga przez 20 s.

Dzwonek nie dzwoni i konieczne jest
nauczenie go kodu - patrz poniżej.

NAUCZENIE KODU:
a, naciskamy przycisk funkcji na odbiorniku

(rys.4), dioda mruga (f=2HZ) i odbiornik 
gotowy do przyjęcia kodu.

b, naciskamy przycisk nadajnika.
c, odbiornik wyda dzwonkowy dźwięk 

i dioda zgaśnie. Dzwonek gotowy do 
użycia – kod uzgodniony.

d, podobnie postępujemy przy kolejnych
nadajnikach (przyciskach ) 

Uwaga: istnieje możliwość zastosowania
aż 8 nadajników . Jeżeli do 1 minuty przy
wprowadzaniu kodu nie wyślemy sygnału
z nadajnika musimy nauczanie
przeprowadzić od początku ( od a, do c, ).

RESET (wymazanie pamięci ):
Naciskamy przycisk funkcji ( rys .4) na
ok. 4 s . O wymazaniu informuje nas
zaświecenie się diody.
(informacja o wolnej pamięci jest pokazana
poprzez 4 sekundowe mrugnięcie diody).

Po podłączeniu lampki i zadzwonieniu świeci ona pulsacyjnie przez ok. 20 s.

- możliwość dokupienia nadajników (NT-BCD, WS1113)
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