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Dørklokkesæt med klokkelyd
Model 32201
Tillykke med Deres nye klokkesæt.
I denne brugsanvisning beskrives
produktet, og vi anbefaler Dem
at læse denne grundigt
igennem, så korrekt
anvendelse sikres.
Produktet består af 3 dele:
- 1 dørtryk (sender) til
anbringelse ved døren.
- Dørklokke (modtager) giver
lydsignal, når dørtryk aktiveres.
- Ledning & fittings.
Ibrugtagen:
Dørtryk:
- Fjern fronten af trykket og placer trykket på det ønskede
sted.
- Marker med en blyant eller lign. de 2 hullers placering.
- Bor forsigtigt 2 huller til montering af trykket.
- Bor desuden et hul i dørkarmen til trykkets ledning.
- Før ledningen gennem hullet.
- Forbind ledningen til de 2 skrueterminaler på bagsiden af
trykket.
- Montér trykket med de medfølgende skruer.
- Montér fronten igen.
Dørklokken:
- Find et passende sted til montering
af klokken. Vær opmærksom på at
klokken skal monteres lige.
- Montér 1 af de medfølgende skruer
på det ønskede sted.
- Forbind ledningen fra trykket på de
2 skrueterminaler bag på klokken.
Vær opmærksom på at de to
ledninger ikke må røre hinanden.
- Fjern forsigtigt fronten af klokken.
Monter klokken på skruen og sikre
klokken ved at montere endnu en
skrue i det nederste hul.
- Isæt 2 stk. LR20 (D) batterier bemærk + & - pol.
- Monter fronten igen og klokken er klar til brug.

Vigtigt:
- Anbring, så vidt muligt, dørtrykket
hvor det ikke udsættes for direkte
vand og sollys.
- Forbind IKKE klokken direkte til
230V A/C.
- Tilslut IKKE transformer til dørklokken.
Godkendelser:
CE
Opfylder R & TTE standard
og gældende lovkrav
Testet af ETS German Laboratory
Bortskaffelse:
Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men
afleveres til genbrug. Kontakt din lokale
genbrugsstation og følg deres anvisning.

Tekniske data:
Dørklokke:
Batteri: 2 x 1,5V Alkaline LR20 (D) Medfølger ikke
Der ydes 3 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl,
regnet fra købsdato på produktet.

L-home er udviklet af L-Team, en uafhængig virksomhed
med fart på. Vi har over 10 års erfaring i el-produkter til det
danske marked. Vi markedsfører desuden bl. a. L-tools (digitale værktøjer), L-home (dørklokker, postmelder og
husnummer, lysstyring, tænd/slukure, parasollamper, USB
skinner), L-power (batterier) og L-control (Afbrydere og
stikkontakter), L-protect (Protector alarmsystemer,
røgalarmer og TV overvågning).
Se mere på www.L-team.dk
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