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SSS:

Eğer zil çalışmıyor ise aşağıdaki sebepleri göz önünde
bulundurun.

1.Door Bell pilleri bitmek üzeredir. Lütfen pilleri değiştirin.
2.Doorbell pilleri yanlış yönde yerleştirilmiştir. Artı ve 
eksi yönleri kontrol edin.
3.Zilin takıldığı prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin.
4.Zil ve Door Bell etrafında güçlü manyetik alan olup 
olmadığını kontrol edin.
5.Kablosuz mesafesi demir kapı gibi cisimler ile 
engelleniyor olabilir.

 

-30°�  - 70°�

ANA ÖZELİKLER:

Modern ve basit tasarım 5 kademe ses seviyesi 

Ürün Tasarımı

İlk Defa Kullanılması

ZİL SESİNİ DEĞİŞTİRME VE EŞLEŞTİRME

AYARLARI SIFIRLAMA

Zili prize takın ve öğrenme modu için ses düğmesine 
basın. Zil iki defa “ding ding” sesi çıkaracak, LED ışık 
yanacak. Hata sesi “Dingdong dingdong”tur.

İleri ve geri tuşlarına basarak melodinizi seçin. Ses 
düğmesine 5 saniye kadar basılı tutun. Ding sesi 
duyacaksınız ve LED ışık yanacak. Zil 8 saniye için 
öğrenme moduna girmiş olacak.  8 saniye içinde
Door Bell üzerindeki düğmeye basın. Zilden ding ding 
sesi duyacaksınız ve LED ışık yanacak.Eşleştirme
işlemi tamamlanmıştır. Melodi değiştirmek ya da 
başka bir Door Bell eklemek için aynı işlemleri 
tekrar edin. 

İleri düğmesine ding sesi gelene kadar ve 
LED ışık yanana kadar basılı tutun.  Tüm 
ayarlar sıfırlanmış olacak. Zil fabrika 
ayarlarına dönecek ve tüm eşleşmeler 
kaybolacak. 

 Tak ve çalıştır, kolay kurulum

Çalışma Voltajı

Alıcı

PAKET İÇERİĞİ

300 metre kontrol mesafesi 
(Açık alanda)

55 adet farklı melodi

110 - 260V

STANDARTN

Sıcaklık

Kullanma kılavuzu

SES SEVİYESİ AYARLAMA
Ses düğmesine kısa kısa basarak ses seviyesini 1den 5e
kadar ayarlayabilirsiniz. 5. seviye sessizdir ve sadece 
LED ışık yanar. Maksimum ses seviyesi 110db’dir.

MELODİYİ BELİRLEME
İleri ya da geri tuşlarına kısa kısa basarak istediğiniz
melodiyi seçebilirsiniz. 55 adet melodi vardır. İİsteğinize 
göre seçim yapın ve eşleştirin.

Dikkat:

1.Prizin zil için uygun bir priz olup olmadığını kontrol edin.

2. Zil sadece iç mekanlar içindir, dışarıya takmayınız. 

3.Zili kendiniz tamir etmeye kalkmayın.

Wi-Fi Ev İçi Kapı Zili

Kullanma Kılavuzu

IP55
Su Geçirmezlik

55
Zil Tonu 300 metre 5 kademe


