Handleiding draadloze deurbel:
1. Monteer de beldrukker d.m.v. de bijgeleverde schroeven of dubbelzijdige
tape. Bij gebruik van de tape raden wij aan deze alleen toe te passen als
de ondergrond vlak is. Bij montage op een muur, adviseren wij de
beldrukker te monteren met de bijgeleverde schroeven
2. Plaats de geleverde bel/ontvanger in het stopcontact

Gebruiksaanwijzing volume:
Het geluid is instelbaar in 4 geluidsniveau ‘s:
1.
2.
3.
4.

Volume uit
Volume zacht
Volume normaal
Volume hard

Door op de aangewezen volumeknop te drukken kunt u het volume-niveau
instellen. De knop niet vasthouden, maar graag indrukken en weer loslaten
(push). Indien u de bel weer uit het stopcontact haalt en in een ander
stopcontact steekt, staat het volume weer op normaal, stand 3. Tevens staat de
standaard melodie weer ingesteld.

Door op de knop onder de volumeknop te drukken kunt u de gewenste melodie

instellen.

Volume

Melodieën

Werkt de bel niet naar behoren?
Probleem: “De bel werkt niet als er op de belknop wordt gedrukt”
1. Plaats de bel in een ander stopcontact dichterbij de beldrukker, indien er
muren/wanden tussen de beldrukker en bel zitten, kan dit de ontvangst
verstoren en test de bel opnieuw.

Probleem: “De bel gaat weleens zonder reden af”
2. Onze belsets hebben elk een unieke code, zodat de sets elkaar niet
verstoren. Helaas zijn er apparaten, welke geen unieke code hebben en
de belset kan verstoren. Mogelijke oplossingen zijn:
a. De bel verplaatsen
b. Eventuele apparaten welke de storing veroorzaken verplaatsen
(o.a. draadloos gekoppelde rookmelders van mindere kwaliteit)
c. De bel opnieuw pairen/verbinden, zie uitleg verder in deze
handleiding.

Vraag: “Kan ik een extra bel verbinden/pairen, of kan ik de set opnieuw resetten
en opnieuw verbinden?”
Ja dat kan, lees de handleiding:
1. Stop de bel in het stopcontact
2. Druk op de volumeknop van de bel en houd deze ingedrukt
3. Druk vervolgens meerdere malen achter elkaar op de beldrukker (houd
de volumeknop van de bel nog steeds ingedrukt)
4. De beldrukker en bel zijn met elkaar verbonden
Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u mailen naar info@quality4u.nl

