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MADE IN CZECH REPUBLIC

Bezprzewodowy 
dzwonek

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z CE
Firma Elektrobock CZ s.r.o. oświadcza, że produkt BZ10 jest zgodny 
z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/ES.

Data: 1.6.2013                                                  na  www.elbock.cz

Baterie 12 V
(L1028 23 A)
w nadajniku 

ZASIÊG
DO 80 M

POTRÓJNY 
GONG

BATERIE
W ZESTAWIE

Baterie 2x1.5 V
(typ A A) w odbiorniku

433.92 MHz
TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA



Rys.7 Ochrona przed 
 deszczem 
 (KBT - daszek 
 ochronny)

OPIS

BZ10 jest dzwonkiem bezprzewodowym, który składa się z nadajnika (rys.1 przycisk) i odbiornika 
dzwonka (rys.2). Główną zaletą BZ10 jest regulowana głośność i dwie opcje zasilania (rys. 3). Bateriowe 
zasilanie czyni go przenośnym, dzwonek można swobodnie przemieszczać i zawsze będziesz go słyszeć. 
Jeżeli dzwonek umieszczony jest stacjonarnie zalecamy stosowanie zasilacza (patrz rys.12).

• Odbiornik zainstalować więcej niż 1.5 m od źródła zakłóceń elektromagnetycznych (TV, PC...). 
• Nadajnik nie może być umieszczony na płycie metalowej  i musi być chroniony przed deszczem 
 (najlepiej przy użyciu KBT patrz rys.7)!
• Odbiornik i nadajnik nie powinien być umieszczony w pobliżu przewodów zasilających i dużych 
 przedmiotów metalowych. 
• Zasięg zestawu w otwartej przestrzeni do 80 m, w zabudowie skraca się z uwagi na zakłócenia 
 elektromagnetyczne i ściany.

SUGEROWANY MONTAŻ

Uwaga: Pozbywać się zużytych baterii zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z niebezpiecznymi odpadami!

MONTAŻ NADAJNIKA

Rys.2 Rys.3 

Rys.4  Otwarcie Rys.5  Zamknięcie Rys.6  Polaryzacja baterii 

dioda indykacyjna

miejsce na 
nazwisko

przycisk

Rys.1 regulacja 
głośności

wejście
na adapter 
AD05-jack

przód tył

min.

max.

min.

max.



MONTAŻ ODBIORNIKA

Rys.8  Pociągnij, aby oddzielić pokrywę przednią Rys.9  Zdejmij ochronny papierek z baterii

Rys.10  Połącz przód z tyłem Rys.11  Umieść w dowolnym miejscu lub zawieś

ZASILANIE ADAPTEREM

Gdy korzystasz z zasilacza koniecznie wyjmij baterie z odbiornika!

Zawsze należy używać baterii alkalicznych 2 x 1.5 V typ AA 
ich wymiana z właściwą polaryzacją!

!

Zalecamy
typ AD05-jack
5 V/ DC, 2.5 A
(można kupić 
www.elbock.cz)

0 V

5 do 12 V / DC

Rys.12



ELEKTROBOK PL
ul.Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel./fax: 12 2704139
e-mail:elbock@poczta.fm

www.elbock.cz

Dystrybutor: Gwarancja na produkt 2 lata

Data sprzedaży, pieczątka sprzedawcy:

Odbiornik

Zasilanie
2 x 1.5 V alkal.baterie AA 
lub adapter AD05-jack

Pobór mocy   < 350 A

Zasięg do 80 m (teren otwarty)

Czułość < -86 dBm

Głośność < 85 dB

Stopień ochrony IP20

Temp. pracy 0°C do +50°C

Nadajnik
Zasilanie 12 V alkal.baterie L1028 23 A 

Moc vf < 200 W

Częstotliwość 433.92 MHz

Stopień ochrony IP40
Żywotność 
baterii 

około 1.5 roku

Temp. pracy -10°C do +50°C

BZ10BEZPRZEWODOWY DZWONEK
Odbiornik dzwonka posiada nowy design i różnorodne kolorystyczne 
kombinacje, aby dopasować go do każdego wnętrza.

- przy zadzwonieniu dźwięk typu potrójny GONG.
-  zasięg do 80 m.
-  sygnał kodowany: 64 kody.
-  frekwencja radiowa f = 433.92 MHz.
-  łatwa i szybka instalacja.
-  można dokupić dowolną ilość przycisków (NT-BCD , 
 WS113), wzmacniacz sygnału (WS230), lub ochronny 
 daszek (KBT).

W przypadku reklamacji prosimy
o kontakt z dystrybutorem.

Zasięg w bloku: Zasięg w domu :

KOMBINACJA BARW:
KOLOR OPIS

biała

srebrna

antracyt

brąz

niebieska

czerwone wino

zielona

nakrapiana

fi oletowa

żółta

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

Pb
LEAD FREE

w harmonii z RoHS

Główną zaletą jest możliwość regulacji głośności 
zasilanie z baterii (w zestawie) 
lub adapterem (można kupić, patrz rys.12).


