
DB201+DB21 Használati útmutató

a.  Funkció
1. A dallamcsengő rádiófrekvenciás jellel kommunikál, hatótávolsága 
200 méter. 
2. 12 választható dallam, többek között a népszerű Ding Dong és a 
Westminster.

B.  Felszerelés
1. Nyomógombos egység (Adó)
• A hátlap eltávolításához nyomja be az egység oldalán található nyelvet 
egy kis lapos csavarhúzó segítségével. 
• A hátlap fúrósablonként való használatával a padlóvonaltól 1,7 m 
magasságban, csapó esőtől védett helyen jelöljön fel, majd fúrjon két, 
az egység rögzítésére szolgáló lyukat a falba.
• Pattintsa az egységet a hátlapra.
• Kerülni kell az egység fém vagy UPVC ajtókeretre való rögzítését, mivel 
ez csökkentheti a hatótávolságot.
2. Dallamcsengő egység (Vevő)
• Válasszon ki egy magas hőmérsékletnek, illetve páratartalomnak nem 
kitett helyet, körülbelül 2 méterre a talajtól.
• Hajtson egy csavart a falba és arra akassza fel az egységet.
• Ellenőrizze, hogy a csengő az adó hatósugarán belül van-e.
• Az egység bármilyen sík felületen is elhelyezhető. 

C. ábrák

 
D.  Dallam kiválasztás
A dallam kiválasztó a nyomógombos egység belsejében található.    
A C-vel jelölt kis gomb segítségével válassza ki a dallamot.

 

e.  Digitális kódbeállítás 
Az egységek egy előre beállított rádiófrekvenciás kóddal kerülnek 
forgalomba. Elképzelhető, hogy a közelben egy azonos frekvencián 
üzemelő egység már használatban van.  Ilyen esetben az alábbi eljárás-
sal megváltoztatható az egység kommunikációs frekvenciája. 
1. Távolítsa el az adó- (B) és a vevőegység (A) hátlapját, hogy a 6 
jumperből álló csatlakozósorhoz hozzáférjen. 

    (A)                                            (B)

2. Az adó- és a vevőegység burkolata alatt található fekete műanyag 
jumperek számának és helyzetének változtatásával 64 különböző 
digitális kód állítható be.
3. Fontos, hogy a két egység azonos állásban legyen felszerelve.
4. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e.

F.  műszaki adatok
Rádiófrekvencia: 433.92MHz
Működési tartomány: 200 méter - nyílt terepen 
Választható digitális kódok: Hatvannégy tárolható digitális kód 
Választható dallamok: 12 dallam, többek között „Ding Dong” és  
„Westminster” 

Tápellátás:
4 x „AA” 1,5V elem a csengőhöz (nem tartozék); 12V/23A elem az 
adóhoz (tartozék)

 g.  Figyelem
1. A DB21-es adót óránként csak kevesebb, mint 3600 alkalommal 
szabad aktiválni. Így biztosítható a 10 százalékot meg nem haladó 
kihasználtság.
2. Az SDR rádióvevő besorolási rendszere szerint a vevőegység a 3. 
osztályba tartozik.
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