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Návod k použití 
 
 

 
 



Přijímač 
 

 
 

         Tlačítko domovního zvonku                                   Telefonní vysílač 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení visuTone.air! Prosím, před použitím si pozorně přečtěte tento 
návod. Dozvíte se v něm, jak výrobek správně nastavit, a je zde také popsáno, jaké funkce nabízí. 
 
Obsah balení 
 
Po rozbalení si neprodleně zkontrolujte, zda byly dodány následující položky: 

 přijímač »visuTone-Air« 
 tlačítko dveřního zvonku 
 3 baterie typu C (R14) 
 1 knoflíková baterie CR2032 
 2 šrouby  
 2 hmoždinky 
 Návod k použití se záručním listem 

 

Pokud něco z výše uvedeného schází, kontaktujte prosím ihned svého prodejce. 
 

 
Základní funkce 
 
Tlačítko dveřního zvonku se instaluje vedle stávajícího dveřního zvonku nebo místo něj. Když je 
stisknuto tlačítko dveřního zvonku, na přijímač je vyslán radiový signál a ten následně indikuje signál 
zvukem, světlem nebo obojím. 

 

  Bezpečnostní pokyny 
 
 Než uvedete výrobek do chodu a začnete jej používat, důkladně si přečtěte tuto příručku. 
 Provozní příručku uložte na bezpečné místo tak, aby ji stále měli k dispozici i jiní uživatelé. 
 Při používání elektrických nástrojů se vždy řiďte pokyny výrobce a noste ochranné prostředky 

(např. ochranné brýle). 
 Před vrtáním vždy zkontrolujte, zda nejsou ve stěně skryté elektrické kabely nebo vodovodní 

potrubí. V případě pochybností doporučujeme použít detektor kabelů. 
 
 

Popis zařízení: 
 
Přijímač: 

1. kontrolka událostí pro dveře (zelená) 
2. kontrolka událostí pro telefon (oranžová) 
3. kontrolka baterií 
4. resetovací tlačítko (levá strana) 
5. blikající oblast 
6. reproduktor 
7. kontrolní kolečko / tlačítko  
8. volič indikace 
9. zásuvka stejnosměrného napájení 
10. přihrádka baterie 

Tlačítko dveřního zvonku: 
11. indikační LED (zelená) 
12. tlačítko 

Telefonní vysílač (příslušenství): 
13. indikační LED (oranžová) 
14. testovací tlačítko 
15. konektor RJ11 



1. Instalace 
 

 
Přijímač může stát nebo může být namontován na stěnu kdekoli v radiovém dosahu vysílačů. Chcete-
li jej nainstalovat, upevněte dodané šrouby do stěny (nebo dřevěného trámu, skříně atp.) ve 
vodorovné vzdálenosti 68 mm. Pokud montujete na kamennou zeď, budete potřebovat elektrickou 
vrtačku a vrták do zdiva (6 mm). V tomto případě použijte k upevnění dodané hmoždinky. Jakmile 
šrouby připevníte, zavěste na ně přijímač »visuTone-Air« pomocí děr na zadní straně jednotky. 
 
 
1-2. Tlačítko dveřního zvonku / telefonní vysílač 
 

 
 
 
Tlačítko dveřního zvonku: 
Lehce nadzvedněte pojistný výstupek a otočte nástěnný držák na spodní straně vysílače na 90° vůči 
tělesu. Nyní lze montážní základnu odejmout z vysílače. Přilepte nástěnný držák do požadované 
polohy na hladký a čistý povrch pomocí předem připravené oboustranné pásky. U drsných, nerovných 
a prašných povrchů se doporučuje, aby byl držák upevněn šrouby. Přišroubujte držák dvěma šrouby 
ve vzdálenosti 50 mm do stěny (nebo dřevěného trámu, skříně atp.). Při připojování ke stěně je nutné 
použít elektrickou vrtačku s vrtákem do zdiva. V takovém případě použijte k upevnění držáku 
hmoždinky. Přišroubujte držák ke stěně – dbejte na to, abyste šrouby nepřetížili. Pak dejte těleso 
vysílače na držák a otočte jej do správné polohy. Tlačítko dveřního zvonku je chráněno proti vodě a 
lze jej namontovat i ven (stupeň krytí IP56). 

 
 

Telefonní vysílač: 
Vyberte si místo poblíž telefonní zásuvky nebo u telefonního výstupu vašeho routeru. Vysílač případně 
upevněte ke stěně, jak je popsáno výše. Připojte zásuvku RJ-11 k vysílači. Je-li to nutné, použijte k 
tomuto účelu adaptéry (adaptéry nejsou součástí dodávky).  
 
 



2. Vložení baterií 
 
2-1. Přijímač 
 

 
 
 
Otevřete dvířka přihrádky na baterie a vložte 3 baterie velikosti C. Dbejte na správnou polaritu baterií. 
Alternativně lze použít síťový adaptér, který není součástí balení (volitelné příslušenství - objednací 
číslo A-2907-0). Zasuňte konektor do zásuvky (DC 12V IN) stejnosměrného proudu na spodní straně 
přijímače a připojte do elektrické sítě 230 V. 
 
Kontrolka baterií: Když jsou baterie na konci své životnosti, každých 15 sekund blikne červená 
kontrolka baterií. Hlasitost akustického indikátoru se sníží a zvýšit ji lze až po výměně baterií. 
 
2-2. Tlačítko dveřního zvonku / telefonní vysílač 
 

 
 
Pojistný výstupek „odemkněte“ pomocí nehtu nebo malého plochého šroubováku. Otočte montážní 
držák a vysílač tak, aby vzájemně svíraly úhel 90 stupňů. Sejměte montážní držák z tlačítka. 
 
Pootočte krytem baterie pomocí mince. Sejměte kryt baterie a vložte dodanou baterii CR2032 do 
příslušné přihrádky pro baterii. Dodržte správnou polaritu baterie. Vložte kryt baterie a uzavřete ji, 
přičemž znovu použijte minci. Znovu připojte vysílač na montážní držák. 



Kontrolka baterií: Jestliže baterie vysílače dosáhne nízké úrovně, do přijímače se zašle varovný signál. 
Příslušný symbol (zelená nebo oranžová) pak na přijímači každých 15 sekund bliká. Co nejdříve 
vyměňte knoflíkovou baterii CR2032 ve vysílači. 
 

Vysílač a přijímač jsou již vzájemně spárovány z výroby a jsou okamžitě po vložení baterií připraveny 
k provozu. Proceduru párování popsanou níže lze provést v případě poruch nebo napojování dalších 
vysílačů. 
 
 

3-1. Registrace vysílače k přijímači: 
 

Kontrolní kolečko funguje také jako tlačítko. Otevřete dvířka přihrádky baterie, chcete-li jej použít. 
 

 
 

 
 
 

1) Stiskněte tlačítko kontrolního kolečka a přidržte jej 2 až 3 sekundy. Rozsvítí se zelená kontrolka 
událostí dveřního zvonku a začne blikat. Pokud je to potřeba, dalším stisknutím tlačítka přepněte na 
oranžovou kontrolku událostí telefonního zvonění. Jinak stiskněte tlačítko znovu, čímž zrušíte proces 
párování. 
2) Když požadovaná kontrolka událostí na přijímači svítí, stiskněte tlačítko vysílače, k němuž chcete 
párovat. Je-li párování úspěšné, ozve se pípnutí a vybraný symbol začne rychle blikat. 

 
Dvojité pípnutí znamená neúspěšné spárování. Ujistěte se, že dotčený vysílač již nebyl zaregistrován. 

 
 
3-2. Nastavení melodie: 
 

Standardní melodie je předvolena. Můžete si vybrat mezi 4 melodiemi zvonku a 2 telefonními 
vyzváněcími tóny. Chcete-li změnit melodii, postupujte takto: 
 

1) Stiskněte tlačítko kontrolního kolečka a přidržte jej 2 až 3 sekundy. Rozsvítí se zelená kontrolka 
událostí dveřního zvonku a začne blikat. Pokud je to potřeba, dalším stisknutím tlačítka přepněte na 
oranžovou kontrolku telefonních událostí. Jinak stiskněte tlačítko znovu, čímž zrušíte proces párování. 
 
2) Vyberte požadovanou melodii pro akustickou výstrahu. To provedete otáčením kontrolního kolečka, 
dokud nezazní požadovaná melodie. Stisknutím tlačítka kontrolního kolečka ji vyberte. 
 

 
 
 
 
 



3-3. Zrušení registrace vysílače: 
 

Chcete-li zrušit registraci vysílače, postupujte takto na jednotce přijímače: 
 

1) Stiskněte tlačítko kontrolního kolečka a přidržte jej 2 až 3 sekundy. Rozsvítí se zelená kontrolka 
událostí dveřního zvonku a začne blikat. Pokud je to potřeba, dalším stisknutím tlačítka přepněte na 
oranžovou kontrolku telefonních událostí. Jinak stiskněte tlačítko znovu, čímž proces zrušíte. 
 

2) Když příslušná kontrolka událostí na přijímači bliká, stiskněte tlačítko kontrolního kolečka a přidržte 
jej po dobu 2 až 3 sekund. Pokud bylo zrušení registrace úspěšné, zazní pípnutí. 
 

 
3-4. Volič indikace: 
 

Posuvník na levé straně jednotky lze použít pro výběr 3 různých výstražných režimů: 
 

 

 
 
 

3-5. Nastavení hlasitosti: 
 

Tlačítkem kontrolního kolečka lze nastavit 8 úrovní hlasitosti. Otáčejte proto kolečkem nahoru nebo 
dolů. Každá úroveň hlasitosti je indikována pípnutím, dvojité pípnutí znamená, že bylo dosaženo 
maximálního nastavení. 
 

Hlasitost lze kdykoli změnit. Výjimka - přijímač je v párovacím režimu nebo svítí kontrolka nabití 
baterie.  
 

Vezměte prosím na vědomí, že nastavení hlasitosti platí pro oba indikátory událostí. 
  
3-6. Informace v případě konfliktů zařízení:  
 

Jestliže výrobek »visuTone.air« funguje chybně nebo zvoní bezdůvodně, možná dochází k rušení 
způsobenému blízkým RF zařízením. To lze vyřešit následovnou změnou vysílacího kódu: 
 

1) Zrušte registraci příslušného vysílače, jak je popsáno v části 3-3. 
2) Vyjměte knoflíkovou baterii z příslušného vysílače. 
3) Stiskněte tlačítko vysílače, přidržte je a znovu vložte knoflíkovou baterii. Tlačítko byste pak měli 
držet stisknuté dalších 5 sekund. LED vysílače blikne 5krát, což znamená, že bylo vygenerováno nové 
kódování. 
4) Nyní registrujte vysílač znovu. 
 
 
4. Řešení problémů 
 
4-1. Červená kontrolka baterií bliká a hlasitost vyzváněcího tónu klesla:  
Vyměňte baterie přijímače. Použijte alkalické baterie velikosti „C“ (R14). 
 

4-2. Po 15 sekundách bliká zelená nebo oranžová kontrolka událostí: Vyměňte baterii 
(knoflíková baterie typ CR2032) příslušného vysílače. 



4-3. Potřebuji zrušit registraci vysílače: 
Postupujte, jak je popsáno v části 3-3. 
 

4-4. Přijímač zvoní, ale nikdo není u dveří nebo telefonu: 
Postupujte, jak je popsáno v bodu 3-6. 
 

4-5. Nedokážu sejmout přijímač z držáku: 
Na jedné úzké straně držáku je pojistný výstupek. Ten musíte lehce odtlačit z vysílače – vysílač lze 
pak sklopit a odstranit. 
 
 
5. Volitelné příslušenství 
 
K dispozici je následující příslušenství: 
 

Telefonní vysílač – objednací číslo A-2506-0 
Síťový adaptér – objednací číslo A-2907-0 
 
6. Technická data 
 
Přijímač: 
Rozměry: 145 mm x 105 mm x 52 mm 
Hmotnost: 216 g (bez baterií) 
Frekvence vysílače: 868,4 MHz 
Napájení: 3x baterie typu C (R14) 
Životnost baterie při 3  
událostech denně: 

při 75% hlasitosti: cca 12 měsíců 
při 100% hlasitosti: cca 9 měsíců 

Elektrické napájení (volitelné, příslušenství): AC 110 V - 230 V / DC 12 V 1 A  
Hlasitost: až 100 dB ve vzdálenosti 1 m 
Teplotní rozsah: 0 až 40 °C 
Vysílač: 
Rozměry: 80mm x 32mm x 17mm 
Hmotnost: Tlačítko dveřního zvonku: 25 g 

Telefonní vysílač: 30 g 
Frekvence vysílače: 868,4 MHz 
Dosah vysílání: až 300 m (v otevřeném prostoru) 
Max. vysílací výkon: <10 mW 
Napájení: 1x knoflíková baterie, typ CR2032 
Životnost baterie při 3  
událostech denně: 

Tlačítko dveřního zvonku: cca 3 roky 
Telefonní vysílač: cca 2 roky 

Stupeň krytí tlačítka dveřního zvonku: IP56  
 
 
 
 
 



Údržba a péče 
 

»visuTone.air« nevyžaduje žádnou velkou údržbu. Jestliže budou jednotky znečištěné, prostě je otřete 
dočista měkkým, navlhčeným hadrem. Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidla ani jiná organická 
rozpouštědla. Jednotky nedávejte na dlouhou dobu tam, kde budou vystaveny plnému slunečnímu 
záření. Nevystavujte a chraňte zařízení proti nadměrnému teplu, vlhkosti a silným mechanickým 
nárazům.  
 

Poznámka: Tento výrobek není chráněn proti odstřikující vodě, kromě tlačítka dveřního zvonku. 
Nedávejte na výrobek ani do jeho blízkosti jakékoli nádoby naplněné vodou, jako například vázy s 
květinami, ani nic s otevřeným ohněm, například zapálené svíčky. Dbejte prosím na to, aby baterie 
nebyly vystaveny nadměrnému teplu, například slunci, ohni nebo čemukoli podobnému. 
 
 
Záruka 
 
Zařízení je velmi spolehlivé. Pokud se vyskytne závada, přestože zařízení nastavíte a provozujete 
správně, kontaktujte prosím svého prodejce nebo přímo dovozce. Tato záruka se vztahuje na opravu 
výrobku a to, že vám bude bezplatně navrácen. Doporučujeme, abyste výrobek zaslali v jeho 
originálním balení, takže si toto balení uchovejte po dobu trvání záruky. Záruka se nevztahuje na 
poškození způsobené nesprávnou manipulací ani pokusy o opravu zařízení osobami k tomu 
neautorizovanými (zničení pečetí na jednotce).  
 
Při jakékoli události uvádějte číslo výrobku. 
 
Baterie 
Dodávané baterie jsou recyklovatelné. Baterie odevzdejte do kontejneru na baterie nebo do 
specializovaného obchodu. Pro zajištění ochrany životního prostředí likvidujte pouze vybité baterie. 
 
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a jiných 
zemích se systémem třídění odpadu). Symbol na výrobku nebo balení ukazuje, že tento výrobek 
nemá být považován za běžný domovní odpad, ale máte jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci 
elektronických a elektrických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku chráníte životní prostředí a 
zdraví svých bližních. Nesprávnou likvidací byste ohrožovali životní prostředí a zdraví osob. 
Recyklace materiálu pomáhá snižovat spotřebu surovin. Další informace o recyklaci tohoto výrobku 
získáte ve své lokální komunitě, od místní firmy na zpracování odpadu nebo od svého lokálního 
prodejce. 
 
 
Toto zařízení vyhovuje následujícím standardům EU:  
 
- 2011 / 65 / + 2015 / 863 / směrnice EU RoHS  
- 2012 / 19 / směrnice EU WEEE  
- 2014 / 53 / směrnice EU RED  
 
Shoda se směrnicemi uvedenými výše je potvrzena pečetí CE na zařízení. 
 
Prohlášení o shodě jsou k dispozici na internetu na adrese: 
www.humantechnik.com/service 

 
 

 
 



ZÁRUČNÍ LIST  
 
Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě poruchy zařízení 
kontaktujte prodejce. V záruční době Vám bude přístroj zdarma opraven nebo vyměněn a zaslán zpět. 
Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci s přístrojem, opravu neautorizovaným servisem 
Humantechnik (neodtrhávejte proto garanční samolepku z přístroje) a na mechanické poškození. 
Záruka bude uznána pouze po předložení originálu záručního listu, případně originálu prodejního 
dokladu.  
 
 
 
 
 
 
 
Datum prodeje: ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis prodejce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


