
         

 

Bezdrátový zvonek (přijímač) BELL-230 RX   

                                                                          
 

 

 

 

Obj. č.: 141 83 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového přijímače zvonku m-e 220 RX. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
 

                    
 

 
 

Popis a ovládací prvky 
 
2 = Bell – 230 RX (přijímač) 
7 = LED kontrolka stavu baterií 
8 = Posuvný přepínač zapnutí a vypnutí zvuku 
9 = Ovladač nastavení hlasitosti melodie 
10 = Tlačítko MODE 
11 = Kryt schránky baterií 
14 = Výstup reproduktory / světelný kroužek 
18 = Otvor pro zavěšení 
19 = Tlačítko párování 
20 = Přepínač pro výběr barvy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baterie 
 
1. Přijímač je napájen 4 bateriemi typu AA 1,5 V.  

Používejte alkalické baterie. 
2. Otevřete kryt schránky na zadní straně přijímače. 
3. Vložte do schránky baterie a vraťte na místo kryt 

schránky. Při vkládání baterie věnujte pozornost 
jejich správné polaritě. 

 
Po vým ěně baterií ve vysíla či se musí  
na všech p řijímačích znovu nastavit kód. 
 

 
 
Dosah přenosu 
 

Provozní dosah je v závislosti na podmínkách a v přímé viditelnosti 100 až 200 m,  
takže teoreticky můžete přijímač zvonku umístit kdekoliv v domě, dílně, v kanceláři nebo na zahradě.  
Dosah signálu se nicméně v praxi snižuje, pokud prochází pře větší počet zdí, nebo stropů.  
Provozní dosah snižují také kovové a plastové rámy dveří.    
 

Instalace 
 

Přijímač lze používat jako přenosné zařízení nebo ho můžete zavěsit na stěnu.  
 

K zavěšení slouží otvor (18) na zadní straně výrobku. 
1. Vyvrtejte do stěny na vhodném místě otvor. 
2. Vložte do vyvrtaného otvoru jednu z přiložených hmoždinek a zašroubujte do ní přiložený šroubek. 

Hlavičku šroubu nechte asi 2 – 3 mm vyčnívat z hmoždinky. 
3. Zavěste přijímač přes otvor na šroub.  
 

Uvedení do provozu 
 

Bezdrátový zvonek je vybavena automatickým digitálním kódováním signálu párování a nevyžaduje 
žádná další nastavení propojení s tlačítkem zvonku. 
Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se nedopustili žádné 
chyby. 
 



Propojení p řijímače a vysíla čem  
 

Vysíla č 
Po zapnutí vysílač automaticky reaguje na jeden z 256 možných kódů. 

 
 
S jedním p řijíma čem (zvonkem) lze párovat maximáln ě 4 vysíla če (tlačítka). 
 

Přijíma č 
1. Po vložení baterií do schránky (11) uslyšíte 2 pípnutí. 
2. Stiskněte tlačítko zvonku u dveří, na které má přijímač reagovat. 
3. Přijímač přehraje nastavenou melodii (pro výběr melodie viz níže „Obsluha přijímače zvonku“). 
 
Další vysíla če (celkem 4) lze s p řijímačem propojit následujícím zp ůsobem: 
1. Stiskněte tlačítko párování (19) na přijímači, dokud neuslyšíte 1 pípnutí. 
2. Nyní se musí během 10 sekund stisknout příslušné tlačítko zvonku u dveří.  

Pokud se tlačítko do 10 sekund nestiskne, přijímač automaticky ukončí režim párování  
a ozvou se 2 pípnutí. 

3. Pro párování dalších vysílačů opakujte kroky 4 a 5. 
 
Pokud se p řijímač propojí se 4 vysíla či, pam ěť se zaplní a ozvou se 4 pípnutí. 
 
 
V zřídkavých p řípadech se m ůže stát, že p řijímač nereaguje na vysíla č  
očekávaným zp ůsobem. V takovém p řípadě postupujte níže uvedeným  
způsobem a obnovte na p řijíma či tovární nastavení. 

 
Resetování továrního nastavení 
 

1. Odstraňte z přijímače všechny baterie. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko kódování na přijímači. 
3. Baterie vložte znovu so přijímače (stále přitom držte tlačítko párování). 
4. Pokud se ozvou 3 pípnutí, tlačítko uvolněte. Přijímač je nyní resetován na tovární nastavení  

a z jeho paměti jste odstranili všechny dříve naprogramované vysílače. 
 

Obsluha přijímače zvonku 
 

Výběr melodie  
 

Pro každý vysílač můžete nastavit samostatnou vyzváněcí melodii.  
Můžete také nastavit různé melodie pro přední a zadní vchodové dveře. 
Stiskněte tlačítko „S“, aby se přehrála další melodie. Celkem si můžete vybrat z 8 různých  
dostupných melodií. Podívejte se do návodu k obsluze vysílače, abyste zjistili, kde najdete tlačítko „S“. 
 
Tlačítko MODE (10) 
 

Stisknutím tlačítka MODE (10) na zadní straně přijímače vyberete, jakým způsobem má přijímač 
reagovat na stisknutí tlačítka zvonku u dveří.  
 

Nastavujete jednu z následujících funkcí: 
1. Chime melody only: Přehrává se jen melodie. 
2. Light only: Při stisknutí tlačítka zvonku u dveří bude blikat jen modré LED světlo. 
3. Chime melody and light: Při stisknutí tlačítka zvonku u dveří se bude přehrávat melodie  

a současně bude blikat modré LED světlo. 
 
Nastavení hlasitosti p řehrávané melodie 
 

Hlasitost přehrávané melodie můžete nastavit otočným ovladačem „Volume“ (9) v rozsahu  
od 70 dB/0,3 m do 80 dB/0,3 m. Pro zvýšení hlasitosti použijte šroubovák a otáčejte ovladačem  
ve směru hodinových ručiček. Pokud chcete hlasitost snížit, otáčejte ovladačem proti směru  
hodinových ručiček. 
 
 

Změna barvy sv ětelného kroužku 
 

Posuvný přepínač (20) vám umožňuje změnit barvu světelného prstence. Můžete si vybrat jednu 
z třech dostupných barev: červenou, zelenou a modrou. Pro změnu barvy stačí posunout přepínač  
na požadovanou barvu. 
 
Zapnutí a vypnutí p řehrávané melodie 
 

Přehrávaní melodie můžete vypnout přepínačem (8) na zadní straně přijímače, aby vás zvonek  
nerušil během odpočinku nebo spánku. 
 
Indikátor slabých baterií 
 

Pokud začne blikat červená LED kontrolka (7), musí se vyměnit baterie. 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového 
přijímače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  

� Nepoužívejte výrobek v nemocnicích a jiných lékařských zařízeních. I když vyzařuje jen poměrně 
slabé rádiové signály, mohly by na podobných místech způsobit selhání systémů, které jsou 
důležité pro zachování života. To samé platí i v jiných oblastech. 

 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 

 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 



Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 
 
Technické údaje 
 

Napájení: 4x baterie AA 1,5 V 
Spotřeba proudu: 100 mA (v zapnutém stavu) a 0,3 mA (v pohotovostním režimu) 
Provozní dosah: Až 200 m – za vhodných podmínek a v přímé viditelnosti 
Provozní teplota: 0 ºC až +40 ºC 
Počet typů zvonění: 8 volitelných typů melodie 
Počet digitálních kanálů: Celkem 256 digitálních kódů  
S přijímačem lze propojit až 4 vysílače. 
 
 

Záruka 
 

Na bezdrátový přijímač zvonku m-e BELL 230 RX poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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