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HX Active (70293)  
Dzwonek bezprzewodowy – instrukcja eksploatacji i instalacji  
 
Szanowni klienci. Dziękujemy za zakup produktu Heidemann.  
Dzwonek bezprzewodowy składa się z konwertera i odbiornika.  
Instalacja urządzenia nie wymaga żadnego okablowania.  
Zastosowanie mają wymagania prawne zgodnie z warunkami gwarancji. 
Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją,  
użycie produktu do innego celu niż jego przeznaczenie lub  
nieprzestrzeganie instrukcji instalacji i eksploatacji nie podlegają  
prawom gwarancyjnym. 
 
Informacje ogólne 
Ten dzwonek bezprzewodowy może być używany wyłącznie w pomieszczeniach  
i wyłącznie jako rozszerzenie istniejącego systemu dzwonka. Wbudowany w  
konwerter czujnik dźwiękowy eliminuje konieczność użycia przewodów.  
Konwerter montowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie źródła dźwięku  
(np. dzwonka dwutonowego, systemu interkomu itp.) i wysyła sygnał do odbiornika 
bezprzewodowego po otrzymaniu dźwięku źródłowego przez czujnik.  
Rozlega się zadana melodia. Ponieważ maksymalny zakres produktu to 100 metrów,  
odbiornik można umieścić w dowolnym miejscu (np. w ogrodzie, garażu, piwnicy itp.).  
Zasięg ten może zostać skrócony przez przeszkody takie jak ściany, materiały metalowe i podobne).  
 
Instalacja baterii konwertera  
Konwerter zasilany jest z dwóch baterii 1.5V LR6/Mignon, które  
nie zostały dołączone do dostawy. Otwórz zasobnik baterii, delikatnie  
wciśnij baterie zgodnie ze wskazaną prawidłową biegunowością 
 (+/-). Konwerter jest teraz gotowy do pracy.  
 
 
Instalacja baterii odbiornika  
Zdejmij pokrywkę baterii z tyłu i włóż baterie (nie zostały dołączone  
do dostawy) 2 x 1,5V LR14 / Baby. Przestrzegaj biegunowości!  
Załóż z powrotem pokrywkę baterii odbiornika.   
Odbiornik jest teraz gotowy do pracy.  
 
Montaż odbiornika 
Odbiornik posiada wbudowany otwór montażowy z tyłu. Urządzenie można  
dzięki temu zamocować na śrubie lub w dowolnej chwili przenieść do  
innego pomieszczenia. Materiały montażowe (śruba i kołek ścienny)  
zostały dołączone do dostawy. Podczas montażu urządzenia, zachowaj  
odległość 3mm pomiędzy ścianą a odbiornikiem, tak, aby można go  
było łatwo zawiesić.   
 



                                 

Strona 3 z 6 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 
 
 
Montaż i instalacja konwertera dźwiękowego 
Zawsze instaluj  konwerter z prawej strony źródła dźwięku (dzwonka itp.) ponieważ czujnik 
wbudowany jest z lewej strony konwertera. Pozostaw odległość 20mm pomiędzy źródłem dźwięku a 
konwerterem. Przykładowe instalacje przedstawiono także poniżej. Zastosuj dostarczone materiały 
montażowe do instalacji. Pozostaw odległość ok. 3 mm pomiędzy konwerterem a ścianą tak, aby 
można go było łatwo zawiesić i zdjąć.   

 

 
 
Porada: 
Przed ostatecznym montażem sprawdź działanie i zasięg.  
 
Ważne: 
Zasięg zostanie zmniejszony, jeśli zamontujesz konwerter na  
framudze z PVC i/lub powierzchni metalowej. 
 
Ustawianie czułości czujnika:  
Aby konwerter mógł jak najlepiej działać musisz dopasować go do źródła dźwięku. W zasobniku 
baterii, z prawej strony nad bateriami znajduje się śruba ustalająca czujnika.  
Obróć ją w prawo lub w lewo małym śrubokrętem, aby ustawić czułość  
czujnika. Po kilku testach uda ci się wyregulować czułość, jaka ci odpowiada.   
 
 
Lampki diodowe  
Z przodu konwertera znajdują się dwie funkcyjne lampki diodowe.  
Górna zielona dioda zapala się na zielono potwierdzając przesył.  
Dolna dioda świeci się ciągle na czerwono w przypadku konieczności  
wymiany baterii. Wówczas wymień baterie konwertera.  
 
Wybór melodii 
Element zmiany melodii konwertera znajduje się z lewej strony nad bateriami i jest oznaczony 
symbolem "S". Przyciskając ten element sterowania możesz zmienić melodię zgodnie z poniższa listą. 
Opcje ustawień:  
1. 2 x Ding-Dong 
2. Dźwięk telefonu  
3. Muzyka cyrkowa  
4. Banjo on my knee 
5. Morgen kommt der Weihnachtsmann 
6. It’s a small world 
7. Barking Dog 
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8. Westminster  
 
Sterowanie głośnością 
Głośność melodii można ustawiać na większą lub mniejszą  
za pomocą elementu sterowania. Otwórz zasobnik baterii z tyłu  
odbiornika.  Sterownik znajduje się po środku nad bateriami  
oznaczony symbolami HI (wysoka) i LO (niska). 
 
 
 
Użycie lampki fleszowej 
Otwórz zasobnik baterii z tyłu odbiornika. U góry z prawej strony nad bateriami znajduje się 
przełącznik oznakowany: Bell, Flash, Bell+Flash. 
 
Opcje: 
1. Opcja (dzwonek) 
Lampka fleszowa jest wyłączona i nie będzie uruchamiana po przyciśnięciu nadajnika.  
Rozlegnie się tylko zadany sygnał dźwiękowy! 
  
2. Opcja (lampka fleszowa) 
Lampka fleszowa jest włączona i będzie uruchamiana po przyciśnięciu nadajnika.  
Sygnał dźwiękowy NIE rozlegnie się w tym ustawieniu!  
 
3. Opcja (dzwonek+lampka fleszowa) 
Lampka fleszowa jest włączona i będzie uruchamiana po przyciśnięciu nadajnika.  
Ponadto rozlegnie się zadany sygnał dźwiękowy! 
 
 
 
Wybór kanału transmisji 
Pierwsze użycie 
Dzwonek bezprzewodowy wyposażony jest w tryb nauki bez przełączników DIP. Po włożeniu baterii 
do  konwertera i odbiornika, włącz jeden raz konwerter. W ten sposób automatycznie zostaje 
ustawiona częstotliwość i następuje transmisja do odbiornika, który z kolei emituje sygnał.  
Ważne: po włożeniu baterii, konwerter musi zostać włączony w ciągu 10 minut aby ustawić 
częstotliwość.  
 
Ustawianie innej częstotliwości  
Dzwonek bezprzewodowy  może emitować dźwięk, bez aktywacji konwerter, kiedy urządzenie w 
otaczającym obszarze pracuje na tej samej częstotliwości. W tym wypadku konwerter i odbiornik 
można ustawić na inną częstotliwość. 
Wyjmij baterie z konwertera i odbiornika na 10 sekund aby usunąć zapisaną  częstotliwość. Teraz 
ponownie włóż baterie do obu urządzeń i włącz konwerter  w ciągu 10 minut, aby ustawić nową 
częstotliwość.  
 
Rozróżnienie dzwonka drzwi frontowych i tylnych  
Jeśli używany jest drugi nadajnik (nie dołączony do dostawy) postęuj zgodnie z powyższą procedura 
Pierwsze użycie, aby ustawić częstotliwość. Następnie włącz drugi nadajnik w ciągu 10 sekund  - 
odbiornik zapisze obie częstotliwości,. Jeśli używasz więcej niż jednego nadajnika możesz 
zróżnicować melodie co pozwoli na rozpoznanie, z którego nadajnika sygnał został przesłany do 
odbiornika.  
Radiowy zestaw dzwonków można uzupełniać innymi odbiornikami (nie zawartymi w standardowej 
dostawie). Po ustawieniu zadanej częstotliwości radiowej (patrz Pierwsze użycie) można włożyć 
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baterie do dodatkowych odbiorników radiowych. Włącz nadajnik w ciągu 10 sekund aby odbiorniki 
mogły zapisać  częstotliwość radiową. 
 
Użycie wielu zestawów z różnymi częstotliwościami  
Uwagi do użytkowania więcej niż jednego zestawu HX o różnych częstotliwościach do pracy na 
parterze lub pierwszym piętrze budynków mieszkalnych. 
Należy przestrzegać okresu oczekiwania 10 minut dla nadajnika przed zakodowaniem każdego 
nowego nadajnika HX. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń fal radiowych urządzeń 
uprzednio zamontowanych.  
 
Specyfikacje  
Konwerter: 
Zasilanie: 
2 x bateria 1,5 V LR6 AA Mignon  (nie zawarta w dostawie). 
Zużycie mocy: 
15 mA praca 
0.03 mA stand-by 
Zakres temperatur: 
0°C do + 40°C 
 
Odbiornik: 
Zasilanie: 
2 x baterie baby 1.5 V LR14  
(nie zawarte w dostawie). 
Zużycie mocy: 
200 mA praca 
200 mA tylko lampka fleszowa 
280 mA razem 
0.35 mA stand-by 
Zakres temperatur: 
0°C do +40°C 
 
Uwaga: 
Nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie ciepła, słońca i ognia! 
Ryzyko wybuchu!  
Dołączono informacje dla klienta w zakresie ochrony środowiska, usuwania do odpadów i 
zgodności. 
Gwarancja zgodna z prawem. 
Podlega zmianom technicznym.  
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Nr 70399 
Konwerter bezprzewodowy HX do przedłużenia dźwięku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 70375 Bezprzewodowy detektor ruchu HX 
 
 
 
Nr 70377 Przedłużacz bezprzewodowy HX 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 70378 
Okno nadajnika radiowego HX i stycznik na drzwiach  
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.conrad.pl 

 


