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CZ
Společnost OPTEX vám děkuje za zakoupení bezdrátového zvonku s dlouhým dosahem.
Děkujeme, že si před použitím výrobku pečlivě přečtete tuto příručku. 

Recyklace starého zařízení:
Vaše zařízení je sestaveno a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a komponent, 
které lze recyklovat nebo znovu využít.
Jestliže je na výrobku nebo jeho obalu zobrazena tato přeškrtnutá pojízdná popelni-
ce, znamená to, že tento výrobek podléhá Směrnici CE 2002/96/CE.
O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se infor-
mujte v místě svého bydliště.
Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte stará zařízení do popelnice. Třídění odpadů 
přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.
Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice určené pro domovní odpad. Odvezte je 
do sběrného dvora.
Symbol «Recyklace materiálů» zobrazený na krabici a na návodu k obsluze 
znamená, že tyto komponenty mohou být recyklovány.
Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.

Symbol «Recyklace materiálů» zobrazený na obalu znamená, že tyto komponen-
ty lze recyklovat.
Nevyhazujte je proto do popelnice určené pro běžný domácí odpad.
Tento symbol zobrazený na papírové krabici znamená, že společnost, která tento 
výrobek uvedla na trh, se finančně podílí na tříděném sběru obalů.

V případě technického problému nebo otázky se prosím obraťte na naši horkou linku číslo: 
777 30 20 60. Nebo nás můžete kontaktovat na čísle (+420) 251 556 893 a mailem na 
info@optexcz.eu
Než zavoláte, ujistěte se, že jste dodrželi pokyny. Připravte si výrobní číslo výrobku, sériové číslo nebo 
EAN. Uschovejte originální obal v dobrém stavu pro případ, že byste museli vrátit zařízení.
V případě poruchy vám náš zákaznický servis (SAV) doporučí vhodný postup.
Nové zařízení je v záruce (náhradní díly a práce) společnosti OPTEX za níže uvedených podmínek na 
všechny výrobní vady po dobu 24 měsíců od data zakoupení zařízení, podmínkou je  platný doklad o 
nákupu.

1. Úvodní informace
1) Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je vhodné neotevírat produktu. Pokud je požadována 
oprava, obraťte se na svého prodejce nebo odborníka v této oblasti. 
2) Toto zařízení musí být instalováno ve větraném a vzdušném prostředí a také nesmí být přímo vysta-
veno přímým paprskům slunce.
3) Nepoužívejte chemikálie k čištění výrobku. Jednoduše použijte vlhký hadřík.
4) Používejte alkalické baterie - mají delší životnost.
5) Při výměně baterií použijte stejný typ baterií.
6) Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.
7) Pokud nechcete používat zvonek delší dobu, je vhodné vyjmout baterie.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


