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Dverový zvonček s fotosenzorom 

 
Účel použitia 
Tento dverový zvonček slúži na monitorovanie dvier alebo miestností v 
dome, sklade, kancelárii alebo hotelovej izbe apod. Zvonček sa napája 4 
batériami 1,5 V DC alebo sieťovým adaptérom (6 V / 300 mA DC). 
Bezpodmienečne treba zabrániť kontaktu s vlhkosťou! Iné než uvedené 
použitie vedie k poškodeniu produktu! 
 
Bezpečnostné pokyny 

Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, 
zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, ktoré 
by z toho vyplynuli.  
Z bezpečnostných a registračných dôvodov (CE) nie je povolené 

svojvoľné prestavovanie a/alebo pozmeňovanie produktu! 
Dverový zvonček a batérie nepatria do detských rúk! 
Batérie sa nesmú skratovať, odhadzovať do ohňa a dobíjať. Hrozí 
nebezpečenstvo výbuchu! Vybité batérie sú zvláštnym odpadom a nepatria 
do domového odpadu. Na ich likvidáciu slúžia špeciálne zberné nádoby v 
predajniach s elektrospotrebičmi alebo v zberných surovinách.  
Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie, pretože môže 
dôjsť k ich vytečeniu, čo prístroj poškodí. 
 
Uvedenie do prevádzky 
Keď určíte vhodné miesto na inštaláciu, postavte dverový zvonček buď 
napr. na nejakú policu alebo ho zaveste na stenu, použite napr. už skôr 
namontovaný háčik na zavesenie obrazu. Ak musíte vyvŕtať do steny otvor, 
dbajte prosím na prípadne prítomné elektrické alebo iné vedenie, ktoré by sa 
v stene mohlo nachádzať! Použite vhodné nástroje, skrutky a hmoždinky! 
Na výmenu batérií, resp. na vloženie batérií, nastavte posuvný prepínač do 
polohy „OFF“ (vyp)!  
Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny! 
 
Ak je zvonček tichý, zapína sa bez zjavného dôvodu, alebo vykazuje iné 
nezvyklé aktivity, musíte vymeniť batérie! Na tento účel posuňte kryt 
batériovej priehradky v smere šípky! Batérie nahrádzajte vždy všetky a len 

za nové, rovnakého typu! Dbajte pritom na správnou polaritu (označené 
v priehradke na batérie)! Na záver opäť priehradku na batérie uzavrite!  
Pri trvalej prevádzke doporučujeme na napájanie namiesto batérií použiť 
externý sieťový adaptér (napr. Conrad obj. č. 512834). 
 
Na zapnutie nastavte posuvný prepínač buď na „VOL.LOW“ = stredná 
hlasitosť alebo na „VOL.HIGH“ = vyššia hlasitosť! Rozsvieti sa červená 
LED. Vyčkajte cca. 10 sekúnd, kým sa prístroj zahreje! 
Zvonček zaznie, keď senzor zaregistruje pohyb v rámci svojho dosahu (0° 
spredu cca. 5 m). Nakoniec sa zvonček automaticky vypne a je opäť v stave 
pohotovosti. Senzor neregistruje pohyb v absolútnej tme. Na bezchybné 
fungovanie je potrebná intenzita svetla min. 0,3 Lux! Zabráňte však 
priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu! Na vypnutie 
nastavte posuvný prepínač opäť do polohy „OFF“ (vyp)! 
 
1. LED indikácia prevádzky 
2. Senzor 
3. DC-zdierka na 

externé napájanie Ø 
5,5/2,1 mm 

4. Posuvný prepínač 
5. Nástenné pripevnenie 
6. Priehradka na batérie 
 
Technické údaje 
Prevádzkové napätie: ........................ 6 V DC (4x batéria 1,5 V) 
Externí napájanie: .............................. Sieťová adaptér 230 V AC/6 V 

DC/300 mA (vnútri – mínusový pól) 
Príkon prúdu: .................................... Low: 97 mA; high 155 mA 
Stand By: ........................................... 1,3 mA 
Intenzita osvetlenia: .......................... Min. 0,3 lux 
Výstup: .............................................. Reproduktor 0,5 watt 
Doba zvonenia: ................................. Cca. 3 sekundy 
Akustický tlak vo vzdialenosti 1 m: .. Low: 72 dBA; high: 74 dBA 
Dosah: ............................................... 0° spredu cca. 5 m 
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