
 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας 
Τηλεχειριζόμενο Ασύρματο Κουδούνι BH2208 

 

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεχτικά αυτό το φυλλάδιο. 

 

Χρήσεις και λειτουργία Ασύρματου Κουδουνιού: 

Το σετ αποτελείται από δυο μέρη: τον πομπό με το γκρι μπουτόν και τον δέκτη. Ο δέκτης μπορεί να 

είναι μεταφερόμενος και να τοποθετείται κατ΄ επιλογή και περίσταση ή να στερεωθεί βιδωθεί σε 

συγκεκριμένο σημείο. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία και προσεκτικά στερεώστε τη βάση 

στο σωστό μέρος 

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κομμάτια διπλής κολλητικής ταινίας που περιέχονται στη 

συσκευασία. Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες και πριν το στερεώσετε κάνετε πρώτα μια δοκιμή 

καλή λειτουργίας Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 32 μελωδιών χρησιμοποιώντας το μπουτόν 

που βρίσκεται στα πλάγια του δέκτη. Για τη λειτουργία του πιέστε το μπουτόν του πομπού και ο 

δέκτης θα παράγει τον ήχο που έχει επιλεχτεί αλλά θα δώσει και οπτική ένδειξη μέσω του led που 

αναβοσβήνει, ιδανικό και για κουφούς αλλά και για τυφλούς ανθρώπους. 

Επίσης υπάρχει δυνατότητα φορητότητας, δηλαδή μεταφοράς του δέκτη ακόμα και επάνω στο σώμα 

του χρήστη για καλύτερη απόδοση. Αν το σύστημα δε δουλεύει σιγουρευτείτε ότι οι μπαταρίες είναι 

καλές και τοποθετημένες σωστά. Το σύστημα έχει δική του και ξεχωριστή κωδικοποίηση για την 

επικοινωνία πομπού δέκτη, ώστε να αποφεύγονται οι παρεμβολές και οι λάθος ενεργοποιήσεις. Ο 

κωδικός κάθε συντονισμένου σετ (κανάλι) αναφέρεται στο πίσω μέρος των συσκευών. Η εμβέλεια 

επικοινωνίας είναι 50m σε ανοιχτό χώρο και εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες όπως μεταλλικές 

επιφάνειες, μπετόν άλλες συσκευές κτλ. Ο πομπός έχει κάποιο βαθμό στεγανότητας και προστασίας 

από την υγρασίας αλλά πρέπει να αποφευχθεί ή έκθεσή του σε βαριά βροχόπτωση. Ο δέκτης 

πρέπει να εγκαθίσταται / τοποθετείται σε προστατευμένο χώρο από την υγρασία, τις καιρικές 

συνθήκες και την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

.    

Τοποθετώντας τις Μπαταρίες 

Ο δέκτης, με βαθμό προστασίας ΙΡ44, για να λειτουργήσει θέλει μια μπαταρία 12V τύπου 23ΑΕ, και 

ο δέκτης 2 μπαταρίες 1,5V τύπου AA.. Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες στον πομπό, θα 

χρειαστείτε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το πίσω μέρος του. Οι βίδες βρίσκονται πίσω από το 

αδιάβροχο κάλυμμα του στις γωνίες. Προσεκτικά ξεβιδώστε τις βίδες αλλάξτε ή εγκαταστήστε τις 

καινούριες, με τη σωστή πολικότητα. Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για το μοντάρισμα και 

το βίδωμα του καπακιού. 

 

Αντικατάσταση Μπαταρίας: 

Μόλις αντιληφτείτε μειωμένη απόδοση (ένταση ήχου) ή εμβέλεια, θα πρέπει να αλλάξετε τις 

μπαταρίες . 

 

Σημειώσεις: 

1. Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

2. Λάθος χρήση των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής 

3. μην πετάτε τις μπαταρίες. Η ανακύκλωσή του είναι απαραίτητη για τη προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Τροφοδοσία Πομπού :   DC12V  23AΕ battery  

Τροφοδοσία Δέκτη:   DC3V   1.5VAA*2 batteries  

Συχνότητα :           433.92MHz 


