




[ Ibrugtagen/drIft ]
Sender:
aktiver senderen ved at vippe med den lille kontakt i enden af 
ledningen. Herved sendes signal til modtager som vil afgive  
både visuelt og akustisk signal.

dørtryk:
tryk én gang på dørtrykket og dette vil sende signal til modtager, 
som vil afgive akustisk signal.

Modtageren/klokken:
klokken er klar til brug og kan både anvendes hængende på et søm 
i væggen, som transportabel dørklokke rundt omkring i huset eller 
stående på en flad overflade. 
Bemærk! Hvis modtageren/klokken ringer umotiveret kan koden 
 ændres således at den ikke forstyrres af udefra kommende  signaler.  
Se afsnittet „Kodning – valg af kanal“.

lavt batterI:
ved lavt batteri i klokken vil den røde led på klokkens front blinke 
og batterierne bør skiftes omgående. 

valg af rIngetone:
gælder for både sender og dørtryk. der er mulighed for at vælge 
mellem 8 forskellige ringetoner. Skift mellem 
disse foretages ved et let tryk på omskifteren 
„S“ som findes i senderens/dørtrykkets bat
terirum.
denne funktion gør det mulig at vælge forskel
lig ringetone til f.eks postmelderen/dørtrykket 
og derved høre hvor signalet kommer fra.

Signalmuligheder: 

1 / Westminister 5 / Banjo på mit knæ

2 / Ding Dong 6 / Twinkle-twinkle

3 / Telefon 7 / It´s a small world

4 / Cirkus sekvens 8 / Gøende hund

der er desuden mulighed for at „slukke“ for ringesignalet. I mod
tagers batterirum øverst til venstre flyttes kontakt til off og ingen  
lyd vil forekomme. der vil dog stadig være blink, hvis sender i post
kassen aktiveres. Signal fra dørklokke udebliver.

kodnIng – valg af kanal:
for at undgå sammenfald med andre trådløse enheder er det muligt 
at ændre systemets kode. fjern alle batterier i både sender, dørtryk  
og klokke. vent i ca 15 minutter og gør følgende: 

EKS. 1

Vinkles
30˚- 45˚

Vinkles
 30˚- 45˚

topHængt åbnIng:
Med låge som åbner udad.

EKS. 2
HængSlet I bunden
Med låge som åbner udad.




