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Köszönjük, hogy az m-e BG-1 
típusú vezeték nélküli 
csengőjét választotta. 
Olvassa el gondosan a 
használati útmutatót, mielőtt 
üzembe helyezi a készüléket 
és őrizze meg az esetleges 
későbbi használathoz. 
Jelmagyarázat 
1 vevő 

2 LED 

3 Hangszóró 

4 Dallam gomb 

5 Hangerő gomb 

6 CODE gomb 

7 Adó 

8 Névtábla 

9 Csengőgomb 

 

Nyissa ki az adót és helyezze 
be az elemet 

1. Az adó oldalán egy kis rés 
található, amin keresztül a ház 
felnyitható. Helyezzen be egy 
egyenes pengéjű csavarhúzót 
a készülék résbe és 

Forgassa el óvatosan addig, 
amíg a ház kinyílik. 

2. Távolítsa el a csavart (A) 
és vegye ki a panelt. 

3. Vegye ki az elhasznált 
elemet és helyezzen be 
egy újat. A CR 2032 
típusú elemet úgy kell 
behelyezni, hogy a 
pluszpólus látható 
legyen. 

4. Helyezze be ismét a helyére a 
panelt és rögzítse vissza a 

csavart (A). 
5. Szerelje össze a házat. Az 

adó ekkor használatra kész. 
Az adó rögzítése 

Mindegyik adó vagy a mellékelt 
kétoldalas ragasztócsíkkal vagy 
csavarokkal rögzíthető. Ne 
szerelje fémre, mivel ezáltal a 
hatótávolság jelentősen 
korlátozódik. Mielőtt az adót a 
végleges helyére szereli, 
rögzítse azt ideiglenesen és 
tesztelje. 
Ha az adót csavarokkal kell 
rögzíteni, akkor ehhez előre 
stancolt lyukakat talál a ház 
hátoldalán. Ezek gyárilag 
zárva vannak, hogy 
megvédjék az adót a 
beszivárgó nedvesség ellen, 
amennyiben a ragasztót csak 
a kétoldalas 
ragasztószalaggal rögzíti. 
Ezek a lyukak egyszerűen 
egy csavarral átszúrhatók. 
Csavarok és tiplik nélkül 
szállítjuk. 

 

Az első üzembe helyezés 

A vevő üzembe 
helyezéséhez dugja azt be 
egy szabvány, jól elérhető 
hálózati csatlakozóaljzatba. 
Ezután végezze el a 
"Kódolás" pontot. 

Adó 

Vevő 
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Kódolás 

A vevő bedugása után 
automatikusan tanuló 
üzemmódba kerül. A vevő 
bedugását követő 40 
másodpercen belül nyomja 
meg azt a csengőgombot 
(adót), amit be akar 
tanítani. Amennyiben ezen 
40 mp alatt nem nyom meg 
csengőgombot, 
a vevő addig tanuló 
üzemmódban marad, amíg 
meg nem nyom egy 
csengőgombot. 
Ha ezután további adókat 
akar betanítani, nyomja meg 
egyszer a CODE gombot (6) 
majd 15 másodpercen belül 
egy új adót. További adókhoz 
(összesen 4 adó lehetséges) 
ismételje ezt a folyamatot. 
Dallam beállítása 

Az oldalt lévő gombbal (4) 
módosítható a dallam. A 
gomb minden 
megnyomásával a következő 
dallam játszódik le és ezután 
automatikusan tárolódik. 36 
dallamból lehet választani. 
A hangerő beállítása 

Az oldalt lévő gombbal (5) 
állítható be a hangerő 3 
fokozatban. A gomb minden 
megnyomásával csökken a 
beállított dallam hangereje. 

Ha eléri a minimális fokozatot, a 
hangerő a következő megnyomáskor 
ismét a leghangosabb fokozatra vált. 
A hangerő automatikusan tárolódik. 

 

 

A vevő nem csenget 
1. Az adóban lévő 
elem üres > Cserélje 
ki az elemet az 
adóban 

2. Még nincs kódolva > 

Végezze el azt a jelen 
útmutató "Kódolás" 
pontja szerint 
3. Hatótávolság > 

Közelítse egymáshoz 
az adót és vevőt 

 

Adó 

üzemi feszültség DC 3V 

(elemtípus: 
CR 2032) nyugalmi 
áramfelvét:   <5µA 
áramfelvét csengetéskor: 
<10mA 

Frekvencia: 433,92 MHz +/- 250KHz 

Vevő 

Üzemi feszültség
 230V / 
50Hz, <1W Hangerő
 kb. 80 db 

Frekvencia:  433,92 MHz 

Hatótávolságe: kb. 100m 
(szabadtéren) 

Hibakezelés 

Műszaki adatok 
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Erős sztatikus, elektromos 
vagy nagyfrekvenciás tér 
(kisülések, mobiltelefon, 
vezeték nélküli berendezés, 
kézi adó-vevő, mikrohullámú 
sütő) hatására a 
készülék(ek) működésében 
zavarok léphetnek fel. 
Tisztítás és karbantartás 

A hálózati táplálású 
készülékeket tisztítás előtt 
válassza le a hálózatról 
(húzza ki a hálózati dugót). A 
ház felületét egy szappanos 
vízzel megnedvesített puha 
ruhával tisztítsa. Ne 
használjon súrolószert vagy 
vegyszert. A 
szellőzőnyílásokra lerakódott 
port csak egy ecsettel lazítsa 
fel, és adott esetben 
porszívóval távolítsa el. A 
szívónyílást ne tartsa 
közvetlenül a készülékhez. 

 

  

A használati útmutató 
figyelmen kívül hagyásából 
adódó hibák esetében elvész 
a garancia. A 
következményes károkért 
nem vállalunk felelősséget! 

 

A szakszerűtlen 
használatból vagy a 
biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából 
eredő tárgyi vagy személyi 
károkért nem vállalunk 
felelősséget. Ezekben az 
esetekben megszűnik a 
garancia. 

Biztonsági és 
engedélyezési okokból 
(CE) nem szabad a 
készüléket önkényesen 
átalakítani, és/vagy 
módosítani. 

 

A készülék kivitele I. védelmi 
osztályú, ezért csak 
szabványos hálózati 
dugaszaljba (230V~/50Hz) 
szabad bedugni. A hálózati 
feszültségről működő 
készülékek nem valók 
gyerek kezébe. Gyerekek 
jelenlétében különös 
gondossággal kell eljárni.  

 

Ne szedje szét a 
készüléket! Ez 
életveszélyes áramütést 
okozhat. 

 

Ne hagyja a 

Tudnivalók 

Biztonsági tudnivalók 
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csomagolóanyagot felügyelet 
nélkül, a műanyag fóliák/-
zacskók, sztiropor részek, stb. 
a gyermeke számára 
veszélyes játékszerré 
válhatnak. 

 

A készülék csak száraz belső 
térben használható 
(fürdőszobában vagy más 
nedves helyiségben nem). 
Kerülje el a készülék 
benedvesedését és 
bepárásodását. Ez 
életveszélyes áramütést 
okozhat. 

 

Bánjon óvatosan a 
készülékkel, lökés, ütés, vagy 
már kis magasságból való 
leejtés következtében is 
megsérülhet. 
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A vásárlás dátumától 
számított 2 évig garantáljuk, 
hogy a készülék mentes az 
anyaghibáktól és a kiviteli 
hibáktól. Ez csak abban az 
esetben érvényes, ha a 
készüléket a szokásos 
módon használja, és 
rendszeresen karbantartatja. 
A garanciális 
kötelezettségünk a készülék 
bármely részének a 
javítására vagy cseréjére 
korlátozódik, és csak azzal a 
feltétellel érvényes, ha nem 
végeztek rajta illetéktelen 
változtatási vagy javítási 
kísérleteket. Önnek, mint 
vevőnek, a törvényes jogait 
semmiféle módon nem 
befolyásolja ez a garancia. 
Vegye figyelembe a 
következőket: 
Az alábbi esetekben nincs 
helye a garanciális 
követeléseknek: 
• kezelési hiba 

• kimerült elemek vagy hibás 
akkumulátor 

• helytelen 
kódolás/csatornaválasztás 

• más rádiófrekvenciás 
készülék általi 
zavarás 

(pl.mobiltelefon működés) 
• idegen beavatkozás/behatás 

• mechanikai sérülés 

• nedvesség által okozott kár 
• nincs meg a garancialevél 

(vásárlási számla) 
A használati útmutató figyelmen kívül 
hagyásából adódó hibák esetében 
elvész a garancia. A 
következményes károkért nem 
vállalunk felelősséget! A 
szakszerűtlen  

kezelésből vagy a biztonsági 
előírások figyelmen kívül 
hagyásából eredő tárgyi 
vagy személyi károkért nem 
vállalunk felelősséget.  
Ezekben az esetekben 
megszűnik a garancia. 
A felelősség korlátozása: 
A gyártó nem vállal 
felelősséget bármilyen 
veszteségért vagy kárért, 
beleértve a kísérő vagy 
következményes károkat, 
amelyek közvetlenül vagy 
közvetve ennek a terméknek 
a zavartatásából erednek. 
HU 

A jelen használati útmutató 
az m-e GmbH modern-
electronics publikációja.  
An den Kolonaten 37,26160 Bad 
Zwischenahn 

A jelen használati útmutató 
megfelel a technika aktuális 

2 év korlátozott garancia 
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állásának a 
nyomtatás idején. A 
műszaki adatok és a 
külső kivitel 
módosításának jogát 
fenntartjuk.  
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