CL2L
Posebno ojačan, utripajoč,
telefonski in hišni zvonec

Slovenščina

OPOMBA:
Stikalo za izbiro ALARMA nikoli ne nastavljajte
med zvonenjem/utripanje. Vedno ga nastavite,
ko je zvonec CL2 v tihem načinu.
(pri dohodnih klicih ni zvonenja)
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OPIS NAPRAVE
1. OPIS
Zvonec CL2 lahko uporabljate z vratnim zvoncem in
telefonom. Glasnost in ton zvonenja sta nastavljiva
tako za hišni zvonec kot za telefon.
Sprednja stran
Gumb za
Gumb za
Gumb za nastavitev
Gumb za nastavitev
LED lučke
4 vrste
glasnost
tona zvonenja
tona
telefonskega
zvonenja
vratnega zvonca
zvonca

Zvočnik za
alarm

Svetlobni alarm

Povezovanje/Testna tipka

Odprtine za
stensko
namestitev

Vratni zvonec
Vhod za
telefonsko linijo
Modularni vhod
za telefonsko
linijo

Zadnja stran

Vhod za vibrator
Vhod za napajalni adapter
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NAMESTITEV
2. NAMESTITEV
230V
Dvojni vtič

Odprtina za stensko
namestitev

AC/DC
d t

Vratni
zvonec

Telefonska
vtičnica
Telefon
OPCIJSKI kabel za
povezavo dveh CL2
zvoncev

OPCIJSKI vibrator

1 - Telefonski kabel vklopite v "Line IN" vhod na zvoncu CL2.
2 - Vaš telefon vklopite v stensko telefonsko vtičnico.
3 - V primeru, da imate opcijski vibrator ga priklopite v
vhod za vibrator
4 - Napajalni adapter povežite z zvoncem CL2 prek
12V DC vtičnice.
6 - Napajalni adapter vklopite v stensko 230V vičnico.
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HIŠNI ZVONEC

MENJAVA BATERIJ

3. Menjava baterij
Hišni zvonec potrebuje 23A 12V baterijo. Baterija je
priložena in je od prvi uporabi zvonca ni potrebno
menjati.
Za menjavo baterij odprite baterijska vratca in
zvonec odstranite s stene. Odvijte tri vijake in
zvonec odprite.
Zamenjajte baterije in zvonec
ponovno namestite na steno.

Notranjost zvonca

Zadnja stran zvonca

Baterija
Odvijte vijake

Opomba: Ne uporabljajte baterij za polnjenje.
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Stikala za
LED lučke

NASTAVITVE

CL2

4. CL2 NASTAVITVE
NASTAVITVE ALARMA
Za dohodne klice – izberite
željeno vrsto alarma s
pomikanjem stikala za alarm v
naslednje položaje:
Alarm ni vklopljen
Hišni/telefonski
zvonec in
utripajoča lučka
Hišni zvonec,
utripajoča lučka in
vibrator (če je ta
priključen)

Utripanje:
Hišni zvonec – 3 do 4
utripi
Telefon – utripa dokler
zvoni telefon

Hišni/telefonski zvonec in vibrator
(če je ta priključen)
NASTAVIEV GLASNOSTI
Za nastavitev glasnosti zvonca
CL2 uporabite drsnik za
glasnost.
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NASTAVITVE

CL2

NASTAVITEV TONA
ZVONENJA TELEFONA
S stikalom lahko spreminjate ton
zvonenja CL2 zvonca pri
dohodnih telefonskih klicih.
NASTAVITEV TONA
VRATNEGA ZVONCA
S stikalom lahko spreminjate ton
zvonenja CL2 vratnega zvonca.
OPCIJSKI DODATKI:
Dodaten hišni zvonec – za namestitev pred več vrat
vaše
ga doma.
Vibrator – Geemarc vibrator (CLA2) lahko postavite pod
blazino ali stol. Ta bo zavibriral, ko bo zvonil hišni
zvonec ali telefon. To je še posebaj koristno za
uporabnike slušnih apartov, ki ponoči ne nosijo slušnih
aparatov.
Ročna ura z alarmom – lahko jo nosi nekdo, ki leži v
postelji in s pomočjo ročne ure pokliče pomoč.
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ODPRAVLJANJE NAPAK
5. ODPRAVLJANJE NAPAK
V primeru, da zvonec CL2 ne deluje pravilno, ga
preverite na naslednje načine:
● Telefon zvoni, zvonec CL2 ne zvoni:
Preverite povezavo med telefonski vtičnico in zvoncem
CL2.
● Hišni zvonec ne zvoni:
1. Preverite, da je zvonec CL2 vklopljen v električno
omrežje in da je pravilno vklopljen.
2. Odprite hišni zvonec in preverite, če so baterije polne in
pravilno vstaljene.
3. Poiskusite zamenjati baterije.
4. Preverite ali je hišni zvonec pravilno povezan z glavnim
zvoncem CL2.
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Dobavitelj za Slovenijo:

Info telefon: 059 044 055
E-mail: info@audiobm.si
Spletna stran: www.audiobm.si

