
Безжичен звънец 

36 мелодии, до 150 м обхват 

DOORBK240CWT 

 

  



Предназначение 
Продуктът е предназначен да се използва само и единствено като безжичен 

звънец. 

Продуктът се състои от приемник и предавател. 

Предавателят се захранва самостоятелно и приемникът може да бъде включен 

директно в електрически контакт. 

Приемникът на звънеца е само за вътрешна употреба. 

Всяка промяна на продукта може да има последствия за безопасността, 

гаранцията и правилното функциониране. 

Характеристики 
Продукт Безжичен звънец 

Артикулен номер DOORBK240CWT 

Размери 
Приемник 70 x 80 x 80 mm 

Предавател 15 x 43 x 85 mm 

Честота 434 MHz (±100k) 

Сила на звука > 85 dB @ 0.5 m 

Захранване 

Приемник 110 - 240 VAC 

Предавател Кинетична енергия (не е нужна 
батерия) 

Работен обхват Макс. 150 m 

 

  



Основни части 

 

(1) Бутон за режим на сдвояване 

(2) Бутон за избор на мелодия 

(3) Бутон за сила на звука 

(4) Звънец 

Инструкции за безопасност 
⚠ ВНИМАНИЕ 

 Използвайте продукта само както е описано в това ръководство. 

 Прочетете внимателно ръководството преди употреба. Запазете 

ръководството за бъдещи справки. 

 Не използвайте продукта, ако част е повредена или дефектна. Незабавно 

сменете повреден или дефектен продукт. 

 Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него. 

 Този продукт може да се обслужва само от квалифициран техник за 

поддръжка, за да се намали рискът от токов удар. 

 Изключете продукта от източника на захранване и друго оборудване, ако 

възникнат проблеми. 

 Не излагайте продукта на вода или влага. 

 Запазете оригиналната продуктова литература за бъдещи справки. 



Символи за безопасност на продукта 
Символ Описание 

 

Електронното оборудване трябва да носи маркировката CE, за да 
бъде пуснато на пазара в ЕС. СЕ маркировката показва, че даден 
продукт се оценява преди да бъде пуснат на пазара и че отговаря 
на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на 
околната среда. Маркировката CE също понякога се приема като 
средство за съответствие с изискванията за одобрение на типа; 
например електронни компоненти, които изискват одобрение на 
типа, а също и маркировка СЕ за електромагнитна съвместимост 
(ЕМС) или оборудване с ниско напрежение. 

 

Указание, че производителят на опаковъчния материал спазва 
Закона за опаковките и е допринесъл за разходите по системата 
за разделяне и рециклиране на отпадъци „Зелена точка“. 

 

Продукт, в който защитата срещу токов удар не разчита само на 
основна изолация, но в която са предвидени допълнителни 
предпазни мерки, като двойна изолация или подсилена изолация, 
като няма разпоредба за защитно заземяване или разчитане на 
условията за монтаж ЗАБЕЛЕЖКА: Продуктите от клас II могат да 
бъдат снабдени със средства за поддържане на непрекъснатостта 
на защитните вериги, при условие че такива средства са в рамките 
на продукта и са изолирани от достъпни повърхности съгласно 
изискванията на клас II. 

 

Индикация за обяснение, че продуктът трябва да се събира 
отделно при изхвърляне. Не изхвърляйте в кошчето. 

 

Индикация за обяснение, че продуктът може да бъде рециклиран. 

 

Индикация за обяснение, че продуктът трябва да се рециклира по 
подходящ начин. 

 

Индикация за обяснение, че продуктът трябва да се събира 
отделно при изхвърляне. Не изхвърляйте в кошчето. 

 

  



Монтаж 

Проверете съдържанието в опаковката 
Проверете дали всички части са налични и дали няма видими повреди по частите. 

Ако частите липсват или са повредени, свържете се с сервизното бюро на Nedis 

чрез уебсайта: www.nedis.com. 

Поставете приемника в контакта 

 

  

http://www.nedis.com/


Сдвояване на предавателя и приемника 
1. Натиснете A①, за да влезете в режим на сдвояване. 

Приемникът започва да издава звуков сигнал. 

2. Натиснете и задръжте A④, докато приемникът спре да издава звуков сигнал. 

 Приемникът автоматично излиза от режима на сдвояване след 15 секунди 

бездействие. 

Избор на мелодия 
1. Натиснете неколкократно A②, за да превключвате между наличните 

мелодии. 

 

  



Промяна на силата звука 
1. Натиснете А③, за да регулирате силата на звука. 

 

Прикрепете предавателя навън към стената 

 

  



Поддръжка 
 Почиствайте продукта редовно с мека, чиста и суха кърпа. Избягвайте 

абразиви, които могат да повредят повърхността. 

 Не използвайте агресивни химически почистващи препарати като амоняк, 

киселина или ацетон, когато почиствате продукта. 

 Не почиствайте вътрешността на продукта 

Гаранция 
Всички промени и/или модификации на продукта ще анулират гаранцията. Ние 

не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на 

продукта. 

Опровержение 
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Всички 

лога, марки и наименования на продукти са търговски марки или регистрирани 

търговски марки на съответните им собственици и се признават като такива. 

Декларация за съответствие 
Ние, Nedis B.V., декларираме като производител, че продуктът FSWC10W100BK / 

FSWC10W100GY от нашата марка Nedis®, произведен в Китай, е тестван съгласно 

всички съответни стандарти и разпоредби на CE и че всички тестове са преминали 

успешно. Това включва, но не се ограничава до регламента RED 2014/53/ЕС. 

За пълната декларация за съответствие (и информационен лист за безопасност, 

ако е приложим) може да намерите и изтеглите на:  

webshop.nedis.com/DOORBK240CWT#support 

  



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

https://vikiwat.com/

