
W-618-CW, W-618-EB W-618-CW, W-618-EB str. 1str. 4

W-618-CW, W-618-EB Dzwonek bezprzewodowy

Informacje ogólne

W-618-CW, W-618-EB Dzwonek bezprzewodowy

Gwarancja

Dzwonek jest łatwy do zainstalowania, nie ma potrzeby korzystania z usług fachowców. Insta-
lacja nie wymaga używania kabli, wystarczy włożyć baterie do nadajnika i podłączyć odbiornik 
do gniazda sieciowego.

 UWAGA

W celu prawidłowej instalacji dzwonka  
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

• Należy chronić urządzenie przed strumieniami wody.
• Nie należy przytwierdzać urządzenia do metalowej powierzchni.
• Należy używać baterii alkalicznych, ponieważ mają wyższą trwałość i nie wyciekają.
• Nie należy używać akumulatorów.
• Należy wyjąć baterie jeśli nie używa się dzwonka przez dłuższy czas.
• Zużyte baterie należy wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami o ochronie

środowiska.
• Nie należy używać nowych i używanych baterii jednocześnie.

Karta gwarancyjna
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1. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione na terenie 
Polski i zaopatrzone w ważną Kartę Gwarancyjną.

2. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z oryginalnym 
dowodem zakupu oraz gdy jest ostemplowana 
przez sprzedawcę i posiada czytelnie i poprawnie 
wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.

3. DPM Solid Polska zapewnia sprawne działanie 
urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta 
Gwarancyjna pod warunkiem korzystania z urzą-
dzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami
instrukcji.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
5. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie 

najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od
dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez serwis.

6. W przypadku gdy naprawa wymaga importu
 z  zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu 
do 30 dni (Europa) lub 90 dni (Chiny), na co kupują-
cy wyraża zgodę korzystając z usługi serwisowej.

7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urzą-
dzenie do Autoryzowanego Punktu Serwisowego 
lub sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym 
lub innym zapewniającym bezpieczny transport. 
W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia 
podczas transportu ponosi reklamujący.

8. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady 
powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urzą-
dzeniu.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych 
urządzenia oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk 
losowych, takich jak: pożar, przepięcia sieci ener-
getycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, dzia-
łanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił
wyższego rzędu. 

10. Gwarancją nie są objęte przewody połączeniowe oraz 
wszelkie uszkodzenia mechaniczne (w szczególności 
uszkodzenia zaczepów, gałek, klawiszy itp.).

11. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akceso-
ria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eks-
ploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do 
usunięcia, wytarcie napisów itp.

12. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku do-
konania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza 
Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi oraz w przy-
padku zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.

13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty 
wynikłe z utraty danych.

14. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie 
 wydaje się duplikatu.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniej-
szej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpo-
wiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.

Właściwości
• Dzwonek typu plug-in – odbiornik podłączany bezpośrednio do gniazda elektrycznego
• Funkcja self-learning do parowania nadajnika z odbiornikiem
• Zaprogramowane 32 dźwięki do wyboru, w tym 24 polifoniczne
• Bryzgoszczelny nadajnik (IP44)
• Sygnalizacyjna dioda LED w nadajniku i odbiorniku
• Regulacja poziomu głośności w odbiorniku
• Zasięg działania do 100 m w terenie otwartym
• Kolor czarny (W-618-EB), kolor biały (W-618-EW)

Warunki gwarancji dostępne są na stronie http://www.dpm.eu/gwarancja
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Instrukcja obsługi
Dane techniczne
• Częstotliwość transmisji: 433,92 MHz
• Zasilanie odbiornika: AC 230 V ~ 50 Hz
• Zasilanie nadajnika: bateria typu 23A,

DC 12 V  (brak w zestawie)

Instalacja i aktywacja odbiornika
A. Odbiornik należy podłączyć do gniazda

elektrycznego o napięciu znamionowym
AC 230 V ~ 50 Hz.

B. W czasie dzwonienia dzwonka świeci się
sygnalizacyjna dioda LED na odbiorniku.

Instalacja i aktywacja nadajnika
Nadajnik może być używany w sposób sta-
cjonarny lub mobilny.
Przed montażem nadajnika na ścianie na-
leży sprawdzić czy działa on prawidłowo.
Zaleca się montaż nadajnika w miejscu 
nienarażonym na długotrwałe i silne opady 
deszczu. 
Nie należy umieszczać nadajnika na me-
talowej powierzchni, ponieważ może to 
 powodować zakłócenia w jego działaniu.
Zasięg nadajnika zależy od miejsca jego 
instalacji. W otwartym terenie zasięg dzia-
łania wynosi do 100 metrów.
A. Aby umieścić baterię w nadajniku nale-

ży podważyć płaskim śrubokrętem jego
tylną pokrywę i zdjąć podstawę przyci-
sku dzwonka (rys. 1). Umieścić baterię
typu 23A w nadajniku zgodnie z ozna-
czeniami polaryzacji (rys. 2).

Ważne: należy uważać, aby nie zgubić 
lub nie rozciągnąć uszczelki podstawy 
przycisku nadajnika.

B. Przykręcić tylną pokrywę nadajnika
w wybranym miejscu, przy użyciu za-
łączonych śrub oraz wodoodpornych
uszczelek (rys. 3). Następnie należy
przymocować podstawę przycisku na tyl-
ną pokrywę  nadajnika, sprawdzając czy
uszczelka jest we właściwym miejscu.

Wybór dźwięków
Dzwonek posiada 32 różne dźwięki, które 
wybiera się przy użyciu przycisku na od-
biorniku (rys. 4). Ostatni wybrany dźwięk 
jest aktywowany.

Funkcja self-learning – parowanie 
 nadajnika z odbiornikiem
Funkcja self-learning służy do stałego spa-
rowania nadajnika z odbiornikiem. W przy-
padku utraty zasilania sparowany nadajnik 
zostanie zapamiętany przez odbiornik. 
Transmiter można sparować z kilkoma 
odbiornikami. Odbiornik można sparować 
z max. 4 nadajnikami.
A. Nacisnąć i przytrzymać przycisk na na-
dajniku przez 10 s.
B. Po usłyszeniu drugiego sygnału dźwię-
kowego zwolnić przycisk – nadajnik zosta-
nie sparowany z odbiornikiem.
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Przycisk dzwonka

Podstawa przycisku

Dioda LED

Pokrywa dzwonka

Zasilanie baterią  
typu 23A, DC 12 V   
(brak w zestawie)

Przykręcić tylną pokrywę 
nadajnika dwiema śrubami, 

używając wodoodpornych 
uszczelek

Przycisk 
wyboru 

dzwonka

Głośnik

Dioda LED

Regulacja 
głośności
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Podważyć pokrywę 
nadajnika płaskim  
śrubokrętem

Informacje o ochronie środowiska i zagospodarowaniu odpadami
Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi 
 odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć 
ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Oświadczenie
DPMSolid Ltd Sp. k. niniejszym oświadcza, że urządzenie o typie W-618-EB, W-618-CW jest zgodne z dy-
rektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem inter-
netowym: http://www.dpm.eu.




