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OPIS
Dzwonek "KAKADU" zaprojektowany zosta³ z myœl¹ o spe³nieniu
oczekiwañ nawet najbardziej wymagaj¹cych U¿ytkowników.
Zastosowane rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ mu wysok¹
funkcjonalnoœæ i szeroki wachlarz mo¿liwoœci.
wybór sygna³ów
DŸwiêk dzwonka nie jest ograniczony do jednego gotowego sygna³u ale
wybierany jest z ca³ego ich zestawu, co pozwala ka¿demu
U¿ytkownikowi na dopasowywanie go do w³asnych gustów i upodobañ.
W standardowym zestawie przygotowano szeroki wybór sygna³ów: od
klasycznych gongów i dzwonków poprzez melodyjki, syreny, klaksony,
pukanie itd. a¿ do realistycznych odg³osów zwierz¹t. Oprócz wyboru
sygna³u spoœród zestawu "fabrycznego" zapewniona zosta³a mo¿liwoœæ
indywidualnej zmiany odtwarzanych sygna³ów, co pozwala
U¿ytkownikowi na swobodne wykorzystanie w³asnej inwencji i fantazji.
Po odpowiednim przeprogramowaniu dzwonka mo¿liwe jest
jednoczesne zdefiniowanie nawet 128 sygna³ów.
tryby pracy
Dla ka¿dego zaprogramowanego zestawu sygna³ów mo¿liwe s¹ trzy
tryby pracy dzwonka:
- tryb 1 - za ka¿dym uruchomieniem odtwarzany jest ten sam sygna³
(wybrany wczeœniej przez u¿ytkownika);
- tryb 2 - za ka¿dym uruchomieniem odtwarzany jest inny sygna³, kolejno
wybierany z zaprogramowanej listy;
- tryb 3 - za ka¿dym uruchomieniem odtwarzany jest inny sygna³, losowo
wybierany z zaprogramowanej listy.
jakoœæ dŸwiêku
Dziêki zastosowaniu g³oœnika o du¿ej œrednicy i cyfrowemu zapisowi
zapewniona zosta³a wysoka jakoœæ odtwarzanego dŸwiêku.
obudowa
Nowoczesny kszta³t obudowy œwietnie komponuje siê z wystrojem
wnêtrza zarówno przy monta¿u na œcianie jak i na suficie. Dla wygody
U¿ytkownika zapewniona zosta³a stosowna ³atwoœæ monta¿u. W celu
unikniêcia mechanicznych uszkodzeñ obudowy podczas jej otwierania
(przez koniecznoœæ podwa¿ania ostrymi narzêdziami) zrezygnowano z
popularnego zamkniêcia typu “zatrzask” na rzecz zaczepu i pojedynczej
œruby ³¹cz¹cej obie czêœci obudowy.

zabezpieczenie “anty-zapa³ka”
Dzwonek zosta³ zabezpieczony przeciwko “dowcipnisiom” blokuj¹cym
w³¹czniki dzwonków w stanie “wciœniêtym” w celu wywo³ania ci¹g³ego
odtwarzania sygna³u dzwonka. W przypadku podobnego potraktowania
dzwonka KAKADU sygna³ zostanie odtworzony tylko jeden raz, a
powtórne jego wywo³anie mo¿liwe bêdzie dopiero po zwolnieniu i
ponownym naciœniêciu w³¹cznika.
wspó³praca z dowoln¹ instalacj¹ dzwonkow¹
Dzwonek dostosowany zosta³ do wspó³pracy z ró¿nymi instalacjami
dzwonkowymi - zarówno uruchamianymi poprzez zwarcie (rys. 3a) jak i
(najczêœciej stosowanymi w starszym budownictwie) uruchamianymi
poprzez podanie napiêcia ~230V (rys. 3b). W przypadku mo¿liwoœci
wyboru rodzaju instalacji (np. w nowych lub remontowanych
mieszkaniach) sugerujemy korzystanie z instalacji uruchamianej poprzez
zwarcie - nie wymaga ona pod³¹czania do dzwonka i w³¹cznika napiêcia
co uniezale¿nia dzia³anie dzwonka od sieci energetycznej i eliminuje
jak¹kolwiek mo¿liwoœæ pora¿enia pr¹dem elektrycznym (nawet w tak
ekstremalnym przypadku jak np. po³amanie obudowy lub wyrwanie
w³¹cznika ze œciany).

MONTA¯
Dzwonek montowany jest do œciany lub sufitu w miejscu, do którego
doprowadzony jest przewód od w³¹cznika dzwonka. W celu wykonania
prawid³owego monta¿u nale¿y kolejno wykonaæ nastêpuj¹ce kroki:
1.Wyj¹æ dzwonek z opakowania, zdj¹æ klapkê i odkrêciæ œrubê ³¹cz¹c¹
obie czêœci dzwonka (denko i pokrywê).
2.Przy³o¿yæ denko do powierzchni, na której dzwonek bêdzie montowany
w taki sposób, aby przewód od w³¹cznika trafia³ w jeden z otworów
kablowych i zaznaczyæ o³ówkiem 3 pod³u¿ne otwory monta¿owe (patrz
rys. 1).
3.Od³o¿yæ denko i w zaznaczonych miejscach wywierciæ otwory o
œrednicy 6 mm, a nastêpnie osadziæ w nich znajduj¹ce siê w komplecie
ko³ki rozporowe.
4.Przykrêciæ denko do osadzonych ko³ków (poprzez pod³u¿ne otwory
monta¿owe) przewlekaj¹c przewód od w³¹cznika przez jeden z
otworów kablowych.
UWAGA !!! w przypadku monta¿u na nierównej powierzchni œruby
nale¿y dokrêciæ tylko w takim stopniu, aby nie dosz³o do wykrzywienia
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denka (uniemo¿liwi³oby to zamkniêcie pokrywy).
5. Pod³¹czyæ przewód od w³¹cznika:
a) w przypadku instalacji uruchamianej poprzez zwarcie (rys. 3a)
nale¿y pod³¹czyæ ¿y³y przewodu do styków z³¹cza J3 (niebieskie
z³¹cze) - rys. 1;
b) w przypadku instalacji uruchamianej poprzez podanie napiêcia
~230V (rys. 3b) nale¿y pod³¹czyæ ¿y³y przewodu do styków z³¹cza J2
(czerwone z³¹cze) - rys 1.
UWAGA !!! W przypadku monta¿u dzwonka w instalacji ~230V
pod³¹czenia przewodów dokonywaæ powinna osoba
uprawniona, po uprzednim od³¹czeniu instalacji od sieci
elektrycznej.
UWAGA !!! Pod³¹czenie jakiegokolwiek napiêcia do niebieskiego
z³¹cza (J3) spowoduje nieodwracalne uszkodzenie dzwonka.
6. Zamkn¹æ obudowê i wkrêciæ œrubê ³¹cz¹c¹ denko z pokryw¹.
7. Pod³¹czyæ bateriê i umieœciæ j¹ w uchwycie (wcisn¹æ) - rys. 2.
8. Ustawiæ wybrany sygna³ i wymagany poziom g³oœnoœci.
9. Zamkn¹æ klapkê.
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OBS£UGA
regulacja g³oœnoœci
Zmiany poziomu g³oœnoœci dokonuje siê przy pomocy wkrêtaka
(krzy¿owego). Po zdjêciu klapki nale¿y wsun¹æ koñcówkê wkrêtaka w
okr¹g³y otwór oznaczony symbolem regulacji g³oœnoœci
- rys. 2.
Regulacji dokonuje siê poprzez obracanie wkrêtaka:
g³oœniej - w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
ciszej - w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Maksymalne obrócenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara powoduje ca³kowite wyciszenie dzwonka.
zmiana trybu pracy / wybór sygna³u
Zmiany trybu pracy oraz wyboru sygna³u dokonuje siê przy pomocy
przycisku oznaczonego symbolem "+" (rys. 2) dostêpnego po zdjêciu
klapki.
Po ka¿dorazowym naciœniêciu przycisku odtwarzany zostaje kolejny
sygna³ (z aktualnie zaprogramowanych) oraz dwa sygna³y specjalne.
Sygna³ który s³ychaæ po naciœniêciu przycisku zostaje ustawiony jako
obowi¹zuj¹cy. Kolejne naciœniêcie przycisku zmienia go na nastêpny itd.
a¿ do ostatniego z aktualnie dostêpnych. Po ca³ej liœcie
zaprogramowanych sygna³ów pojawiaj¹ siê dwa "sygna³y specjalne":
- 5 krótkich dŸwiêków - oznacza ustawienie dzwonka w trybie
odtwarzania sygna³ów zmienianych kolejno wg zaprogramowanej listy;
- 1 d³ugi (ok. 2 sekund) dŸwiêk - oznacza ustawienie dzwonka w trybie
odtwarzania sygna³ów losowo wybieranych z zaprogramowanej listy.
Kolejne naciœniêcie przycisku (po "sygna³ach specjalnych") od nowa
rozpoczyna wybieranie poszczególnych sygna³ów z zaprogramowanej
listy.
wymiana baterii
Bateriê wymieniaæ nale¿y po zauwa¿eniu pierwszych oznak jej
wyczerpania. Wyczerpanie baterii objawia siê pocz¹tkowo spadkiem
g³oœnoœci i jakoœci odtwarzanego sygna³u. W dalszej fazie (je¿eli bateria
nie zosta³a wymieniona) zamiast w w³aœciwego sygna³u emitowane s¹
tylko trzy krótkie dŸwiêki, których g³oœnoœæ obni¿a siê wraz z
postêpuj¹cym zu¿yciem baterii a¿ do ca³kowitego zaniku. W celu
zapewnienia zadowalaj¹cego czasu pracy dzwonka bez koniecznoœci
wymiany baterii zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych.

programowanie
Przeprogramowania dzwonka (tj. wprowadzania innych sygna³ów)
dokonuje siê przy pomocy komputera osobistego. Niezbêdne
oprogramowanie dostêpne jest na stronie www.kakadu.sealcom.pl
(bezp³atnie). Komputer z dzwonkiem po³¹czyæ nale¿y odpowiednim
przewodem pod³¹czanym:
- w komputerze - do z³¹cza drukarkowego (LPT);
- w dzwonku - do z³¹cza oznaczonego PC (umieszczone jest pod klapk¹ rys. 2).
Mo¿na skorzystaæ z gotowego przewodu lub wykonanego we w³asnym
zakresie zgodnie ze wskazówkami dostêpnymi na stronie
www.kakadu.sealcom.pl

DANE TECHNICZNE
zasilanie

- bateria 6F22 9V (zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych);
pobór pr¹du w spoczynku
- 0 mA;
pobór pr¹du przy odtwarzaniu - maksymalnie 350 mA;
uruchamianie
- poprzez zwarcie lub podanie napiêcia
sieciowego ( ~230V);
masa (bez baterii)
- 270 g;
wymiary (œrednica / wysokoœæ)- 167mm / 54 mm;

UWAGI DOTYCZ¥CE MONTA¯U DZWONKA
1. W przypadku monta¿u dzwonka w instalacji ~230V nie
mo¿na stosowaæ przycisków dzwonkowych z
podœwietleniem.
Jest to spowodowane tym, ¿e przez przyciski z podœwietleniem
zawsze p³ynie pr¹d. To z kolei powoduje, ¿e uaktywnia siê
zabezpieczenie “anty-zapa³ka”. Prostym rozwi¹zaniem tego
problemu jest od³¹czenie podœwietlenia (diody lub neonówki) w
posiadanym przycisku.
2. Niezale¿nie od rodzaju instalacji, do której pod³¹czany jest
dzwonek, zawsze wymagane jest pod³¹czenie baterii 9V.
3. Pod³¹czenie jakiegokolwiek napiêcia do niebieskiego
z³¹cza (J3) spowoduje nieodwracalne uszkodzenie
dzwonka.
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KARTA GWARANCYJNA
warunki gwarancji:
1.SEALCOM udziela 12-miesiêcznej gwarancji na sprawne
funkcjonowanie urz¹dzenia, pocz¹wszy od daty zakupu go przez
U¿ytkownika.
2.Niezale¿nie od daty nabycia urz¹dzenia okres gwarancji wygasa po 30
miesi¹cach od daty wyprodukowania urz¹dzenia.
3.Gwarancj¹ s¹ objête wady urz¹dzenia powsta³e z winy producenta.
4.W okresie gwarancji producent zobowi¹zany jest do bezp³atnej
naprawy lub wymiany urz¹dzenia na nowe, wolne od wad w terminie
14 dni od dnia dostarczenia urz¹dzenia do serwisu.
5.W celu dokonania naprawy gwarancyjnej U¿ytkownik zobowi¹zany jest
dostarczyæ urz¹dzenie do punktu, w którym dokona³ zakupu lub do
producenta.
6.Gwarancj¹ nie s¹ objête:
a) uszkodzenia mechaniczne;
b) uszkodzenia powsta³e w wyniku u¿ytkowania niezgodnego z
instrukcj¹ obs³ugi lub przeznaczeniem urz¹dzenia;
c) uszkodzenia wynikaj¹ce z nieprawid³owej instalacji urz¹dzenia;
d) uszkodzenia powsta³e w wyniku zdarzeñ losowych, w tym: po¿aru,
zalania, wy³adowañ atmosferycznych, dzia³ania czynników
chemicznych itp.
data sprzeda¿y ...........................
data produkcji .............................
nr seryjny ....................................

pieczêæ i podpis sprzedawcy

