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DZWONEK
DNU-210

RECORDER
1. OPIS OGÓLNY
Dzwonek „RECORDER” typ DNU-210 jest urządzeniem umożliwiającym zapis dowolnych
dźwięków za pomocą wbudowanego mikrofonu
lub wejścia „AUDIO”. 
Istnieje możliwość nagrania maksymalnie 3 melodii (komunikatów) o łącznym czasie
odtwarzania 47 sekund.
W dzwonku została zapisana przez producenta na stałe melodia (komunikat nr 1)
o czasie odtwarzania ok. 13 sekund.
Pozostający do dyspozycji czas nagrania ok. 47 sekund można zapisać jako:

1).  3 nagrania o czasach: max 13 sek  - max 13 sek - max 21 sek.

Odtwarzanie umożliwia głośnik 1W/8W.
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2).  2 nagrania o czasach: max 26 sek  max 21 sek.

3).  1 nagranie o czasie max 47 sek.

z możliwością nagrywania

PROBLEM ROZWIĄZANIE

Dzwonek nie odtwarza 1 nagrania
- sprawdź poprawność założenia baterii
- przełącznikiem „KOMUNIKAT” wybierz nr 1
- pokrętło „REGULACJA GŁOŚNOŚCI” przekręć na „+”

- sprawdź poprawność założenia baterii
- pokrętło „REGULACJA GŁOŚNOŚCI” przekręć na „+”
- przełącz przełącznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycję „ODTWARZANIE”
- przyciśnij i puścić przycisk „START”

- przeprowadź procedurę nagrywania
- przełącz przełącznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycję „ODTWARZANIE”
- przyciśnij i puść przycisk „START”
- podłącz napięcie wyzwalające od 8 do 230V AC

- sprawdź czy przewód poprawnie łączy dzwonek z zestawem grającym
- w zestawie grającym wyreguj głośność sygnału w gnieździe słuchawkowym (nie na minimum)
- ponownie przeprowadź procedurę nagrywania

- nagrywając poszczególne melodie (komunikaty) pamiętaj o maksymalnych przedziałach czasowych
  w zależności od ich ilości.
- nagrywaj tak, aby czas nagrania nie był dłuższy od dopuszczalnej wartości maksymalnej

- wymienić baterie na nowe.
  Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.

Dzwonek nie nagrywa

- sprawdź poprawność założenia baterii
- ustaw  przełącznik "KOMUNIKAT" w pozycję „nr 2, 3 lub 4” (nagranie 1 jest niekasowalne)
- przesunąć przełącznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycję „ZAPIS”
- zbliż dzwonek do źródła dźwięku
- przyciśnij i trzymaj przycisk „START” na czas nagrania
- puść przycisk „START
- ustaw przełącznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycję „ODTWARZANIE”

Dzwonek nie odtwarza  melodii 2, 3, 4

Dzwonek nie odtwarza  melodii 2, 3, 4
Rozwiązanie z pkt. 3 nie dało rezultatu

Występuje problem z nagrywaniem
przy podłączeniu dzwonka do gniazda
słuchawkowego zestawu grającego

W czasie odtwarzania nagrania 2 lub 3
dzwonek wygrywa całą melodię 2
i część 3 lub odpowiednio 3 i 4

Dzwonek odtwarza wolniej melodię
lub nie odtwarza melodii do końca
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2. ZAPIS
- przełącznikiem „ODTWARZANIE / ZAPIS” wybierz tryb pracy „ZAPIS”
- przełącznikiem „KOMUNIKAT” wybierz numer pod którym chcesz zapisać
  dźwięk (melodię)
UWAGA! Komunikat nr 1-  melodia  została nagrana przez producenta
i nie ma możliwości zmiany tego nagrania.
- przytrzymując naciśnięty przycisk „START” nagraj wybraną melodię (komunikat)
  za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz urządzenia.
- w przypadku zapisu melodii (komunikatu) z urządzenia zewnętrznego za pomocą
  przewodu z wtyczką „jack mono 3,5 mm” skorzystaj z wejścia „AUDIO”.

3. ODTWARZANIE
- przełącznikiem „ODTWARZANIE / ZAPIS” wybierz tryb pracy „ODTWARZANIE”
- przełącznikiem „KOMUNIKAT” wybierz numer melodii (komunikatu), który chcesz odtworzyć
- naciśnij przycisk „START” w celu odtworzenia wybranej melodii (komunikatu)
- pokrętłem „REGULACJA GŁOŚNOŚCI” nastaw wymagany poziom głośności
- podłącz urządzenie do instalacji dzwonkowej  8 ÷ 230V zgodnie z instrukcją obsługi.

UWAGA! 
Urządzenie jest przystosowane do montażu na ścianie.
Urządzenie nie powinno być narażone na bryzgi wody.
Wszelkie czynności związane z montażem, demontażem, nagrywaniem melodii powinny być wykonywane przy 
wyłączonym wyłączniku dwubiegunowym zasilającym urządzenie.
Instalacji dzwonka powinna dokonać  osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
Załóż pokrywę dzwonka, załącz napięcie zasilania instalacji dzwonkowej i naciskając przycisk dzwonkowy 
sprawdź poprawność działania urządzenia.


