Batterifri Trådløs Dørklokke
Katt. Nr.: 27783

Før bruk, vennligst les denne håndboken nøye. Vennligst følg instruksjonene for full
funksjon.

1. Viktig
1) Ikke få mottakeren våt.
2) Ikke demonter, reparer eller modifiser.
3) Vennligst skru med sikkert.
4) Ikke overskride elektriske
klassifiseringer.

2. Oppmerksomhet
1) Unngå å legge senderen / mottakeren på eller direkte nær metalloverflater, da dette kan
redusere driftsområdet.
2) Når du lokaliserer senderen på en UPVC-dørramme, må du alltid kontrollere drifts ytelsen
før endelig installasjon.

3. Pakkeinnhold
Transmitter x1, Mottaker x1, Adhesiv Pad x1, Brukerhåndbok x1, Skruer x 2
Installasjonsinstruksjon
Vennligst kjør en test før installasjon.
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1) Mottaker
Koble mottakeren til stikkontakten.
Mottakeren vil utføre bedre hvis du holder den vekk fra elektrisk utstyr.
Prøv å justere mottakerens plassering i henhold til "Range guide".
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2) Sender
Rengjør overflaten der du har tenkt å montere senderen og baksiden av senderen.
Før du monterer senderen, må du kjøre en test. Sett mottaker og sender hvor du vil
montere. Lukk alle dører når du tester. Hvis mottakeren ikke høres, vennligst se-Feilsøking.

A. Monter senderen med skruer

1. Plasser knappens monteringsbunn på ønsket plass på veggen, skru de to skruene inn i den.
2. Trykk forsiktig på knappen ned til den stopper.

B. Eller fest senderen med lim pute

1. Fest transmitteren til veggen med lim pute.
2. Trykk senderen i 30 sekunder.
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Instruksjoner:

A: Blinklys
B: Knapp B
C: Knapp C

Juster lydvolumet
Kort trykk på knapp C på siden av
enheten for å bla gjennom lydklassen i 3 klasser.

Lydløs modus
Langt trykk på C i 5 sekunder, indikatorlampen blinker. Etter 3 sekunder med blink, går
mottakeren inn i stille modus.
Trykk på knapp B eller C for å gå ut av lydløs modus.

Velg en ringetone
Kort trykk på knapp B på siden av enheten for å bla gjennom 25 ringetoner. Legg det på
hvilken ringetone du liker.
Koble til, melodien blir "Ding Dong Ding Dong"

Lær modus
Trykk kort på knapp B på siden av enheten i 5 sekunder til indikatorlampen blinker for å gå
inn i lærmodus.
Trykk senderen to ganger. Mottakeren ringer med indikatorlampen A blinker for å bekrefte
at senderen har blitt koblet til mottakeren.
Dørklokkesett vil avslutte læringsmodus automatisk.
Merk: Trykk kort på senderen to ganger, mottakeren vil gå ut av lærermodus.
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3) Legg til ekstra sender

Følg instruksjonene i Lærmodus,
kobler hver ekstra sender til
mottakeren. Merk: Maksimalt 3
sendere kan læres til en enkelt
mottaker.

4) Legg til ekstra mottaker

Følg instruksjonene i Lær
modus, par til hver ekstra
mottaker til senderen.
Merk: Ingen grense for
antall mottakere.
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Feilsøking
Mottaker høres ikke ut.

1. Kontroller at mottakeren er koblet til.

Indikatoren lys av

2. Pass på at senderen har blitt synkronisert med mottakeren.
1. Kontroller at mottakeren er koblet til.
2. Kontroller om mottakeren er i Lærmodus.

Redusert rekkevidde

1. Metallkonstruksjoner, inkludert dørkarmer, kan resultere i redusert
overføringsområde. Unngå å montere sender eller mottaker på eller i nærheten
av metallkonstruksjoner.
2. Annet elektrisk utstyr kan forårsake radiointerferens som påvirker
mottakeren din.
3. Vegger, dører og tak vil redusere rekkevidden.

Anmerkninger: Hvis problemet ikke er løst ved hjelp av de ovennevnte metodene, må du
koble fra mottakeren og vente i ca. 3 sekunder til indikatoren er slått av, og koble den til
igjen. Hvis det ikke løser problemet, vennligst kontakt kundeservice.

Spesifikasjoner.
Spesifikasjoner

Mottaker

Senderen

Strømforsyning

AC 100-240V

Selvdrevne

Driftstemperatur

-10 ° c ~ +40℃

-20℃ ~ +50℃

Arbeidsområde

110m (åpent område)

RF-Frekvens

Lydnivå

433MHz
85 dBA @ 3ft (1m)

-

Strømforbruk

<280mW

-

Vanntett

-

IPX7

Driftsstyrker

-

10N

Dimensjoner

78x50x65 mm

79x44x32 mm

Vekt

75 G

62 g

Ringetone

25 polyfoniske ringetoner
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Samsvarserklæring
EUROtops Versand GmbH. Elisabeth-Selbert-Strasse 3. D-40764 Langenfeld.
EUROtopsVersand GmbH erklærer herved at dette kabinettlyset med
lysknappen er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante
bestemmelser i R & TTE-direktivet 1999/5 / EF. En kopi av den daterte og
signerte samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel via:
www.eurotops.de
info@eurotops.de

AVHENDING:
Emballasjematerialet er gjenbrukbart. Kast emballasjen på en miljøvennlig
måte ved å plassere den i passende beholdere for gjenvinning av avfall.
Kast produktet og batteriene i lys av miljøet hvis du vil skille fra. Apparatet
og batteriene må ikke kastes inn med husholdningsavfall. Ta dem til et
resirkuleringssenter for brukte elektriske og elektroniske enheter. For mer
informasjon kan du kontakte din lokale myndighet. Fjern først batteriene.
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