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NNAAMMEENN  UUPPOORRAABBEE  
Ta zvonec spada med varnostne izdelke in ga lahko uporabite za 
nadzorovanje prostora in vrat v hiši, trgovini, pisarni ali hotelski 
sobi. Napajanje poteka preko 4 Mignon baterij 1,5 V DC 
(enosmerna napetost) ali omrežnega napajalnika (6 V/ 300 mA DC 
(enosmerna napetost)). 
Obvezno preprečite stik z vlago! Drugačna uporaba od zgoraj 
opisane bi lahko poškodovala ta izdelek! Celotnega izdelka ne 
smete spreminjati ali adaptirati! 
Obvezno upoštevajte varnostne ukrepe! 
 
VVAARRNNOOSSTTNNII  UUKKRREEPPII  
• Samovoljna predelava ali spreminjanje izdelka ni dopustna! 
• Zvonec in Mignon baterije ne sodijo v otroške roke! 
• Pri vstavitvi Mignon baterij pazite na pravilno polarnost!  
• Iztečene ali poškodovane Mignon baterije lahko ob stiku s 

kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite 
primerne zaščitne rokavice! 

• Baterij ne smete napolniti ali vreči v ogenj. Nevarnost 
eksplozije! 

• Če zvonca dalj časa ne boste uporabljali, potem morate 
odstraniti Mignon baterije. 

• Pozor! Glasen alarmni signal! Svojega sluha ne smete za dalj 
časa izpostaviti alarmu, ker si lahko trajno poškodujete vaš 
sluh.  

• Z izdelkom ravnajte zelo previdno in pazite, da ne bi 
poškodovali pokrova senzorja (plastične leče). Pazite, da 
alarmni sistem, zaradi občutljive elektronike, ne bi padel na 
tla. 

 
DDEELLOOVVAANNJJEE    
Ko ste izbrali ustrezno mesto za montažo, postavite zvonec npr. 
na polico ali ga obesite na steno. Če morate predhodno v steno 
zvrtati luknjo, obvezno pazite na že obstoječe napeljave. Za 
zamenjavo baterij nastavite pomično stikalo na položaj »OFF« 
(izklop). Obvezno upoštevajte varnostna navodila.  
Če postane zvonec tišji, se brez posebnega razloga izključi ali 
pride do drugih nenavadnih stanj, morate zamenjati baterije. 
Odprite pokrovček predala za baterije v smeri puščice. Vedno 
zamenjajte vse baterije in uporabite nove istega tipa. Obvezno 
pazite na polariteto +/-. Zaprite pokrovček predala za baterije. Pri 
trajni uporabi vam namesto baterij priporočamo uporabo 
zunanjega napajalnika (npr. kat. štev. 51 28 34). 
Za vklop postavite pomično stikalo na položaj »VOL. LOW« = 
srednja glasnost ali na »Vol. HIGH« = večja glasnost. Rdeča LED-
dioda sveti. Počakajte na fazo segrevanja ca. 10 sekund. Zvonec 
začne delovati takoj, ko senzor zazna premikanje znotraj dometa 
(0 stopinj spredaj ca. 5 m). Nato se zvonec samodejno izključi in je 
takoj spet v stanju pripravljenosti. Senzor pa ne zazna premikanja 
pri absolutni temi. Za neoporečno delovanje je potrebna najmanjša 
stopnja osvetlitve 0,3 Lux. Zaradi tega se izogibajte direktnim 
sončnim žarkom ali močni osvetlitvi. Za izklop premaknite pomično 
stikalo na položaj OFF (izklop). 
 
SSEESSTTAAVVNNII  EELLEEMMEENNTTII  
Glejte sliko v originalnih navodilih. 
1 prikaz delovanja preko LED-diod 
2 senzor 
3 DC-vtičnica za zunanji vir napajanja, premer 5,5/2,1 mm 
4 Pomično stikalo 
5 Nastavek za pritrditev na steno 
6 Predal za baterije 
 
VVZZDDRRŽŽEEVVAANNJJEE  
Naprava ne zahteva posebnega vzdrževanja. Lečo senzorja redno 
očistite z mehko vlažno krpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TTEEHHNNIIČČNNII  PPOODDAATTKKII  
Obratovalna napetost 6 V DC (enosmerna napetost) (4 x 

Mignon baterije 1,5 V)  
Zunanji napajanje vtični napajalnik 230 V AC 

(izmenična napetost) / 6 V DC 
(enosmerna napetost) /300 mA 

Poraba   Low: 97mA; High: 155 mA; Stand 
by: 1,3 mA 
Izhod   zvočnik 0,5 W 
Trajanje zvonca  ca. 3 sekunde 
Zvok na razdalji 1 m; Low: 72 dBa; High: 

74 dBA 
Domet   0 stopinj spredaj ca. 5 m 
 
 
Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija 
zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je 
dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali 
posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne 
izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. 
Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha 
pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k 
aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega 

ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali 

zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje 
ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno 
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali 
jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben 
zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske 
odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij 
in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo 
vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z 
novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja 
z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih 
pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic 
d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne 
velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri 
transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za 
obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na 
naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 
Grosuplje. 


