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Trådløs dørklokke Athen
Elworks varenr. 6-575-2
Indeholder
• Modtager
• Ringetryk med batteri
• Skruer og rawlplugs
Der skal bruges 2 stk. LR6 AA-batterier til modtageren. Ved normal anvendelse har batterierne en lang
levetid.

Installation af ringetryk
1. Tag vægbeslaget af ringetrykket ved at presse en
lille flad skruetrækker ind i åbningen i bunden af
ringetrykket.
2. Montér vægbeslag på væg eller dørkarm med
de medfølgende skruer og evt. rawlplugs. Undgå
at montere på underlag af metal, da det vil reducere rækkevidden betydeligt.
3. Fjern plaststroppen fra det medleverede 3V
C2032 batteri, ved at trække i piles retning.
4. Montér dækslet på bunden ved at hængsle det
på foroven og pres dækslet på.
Installation af modtager
1. Tag dæksel af bag på modtageren
2. Sæt 2 stk. LR6 AA-batterier i. Kontrollér, at de
vender rigtigt. Sæt batteridækslet på igen.
3. Kontrolér at modtageren er indenfor rækkevidde
af ringetryk, og montér en skrue på den valgte
position til din modtager.
4. Modtageren kan nu monteres på skruen ved at
bruge hullet til ophæng bag på modtageren.
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et bip for at indikere at den er klar til at registrere
kode fra et nyt ringetryk. Tryk på ringetrykket inden
5 sekunder for at genere en kode, hvorefter klokken
giver lydsignal. Gentag proceduren for resterende
ringetryk. Op til 4 ringetryk kan sammenkobles
med klokken.
Sammenkoblingen kan nulstilles ved at fjerne
batterierne fra ringetrykket og klokken i mindst 10
sekunder, hvorefter nye koder kan genereres. Det
kan være nødvendigt hvis klokken giver signal
uden grund pga. forstyrrelser fra andre lignende
klokker/ringetryk i nærheden.

Valg af lyd
Modtageren har 8 ringetoner. Tryk på den lille knap
”S” inde i ringetrykket, for at vælge en anden
lyd. Det anbefales at indstille forskellig lyd på
ringetryk, når flere ringetryk er sammenkoblet med
klokken. Dermed vil lyd fra klokken indikere hvilket
ringetryk der trykkes på.
Vibrations funktion
Denne klokke har vibrationsfunktion, som kan
slås til og fra på ”mode” knappen på bagsiden af
klokken. Ved vibrationsfunktion vil klokken vibrere
samtidig med at den afgiver lydsignal.
Betjening af klokken
Der trykkes på ringetrykket, som dermed sender
trådløst signal til klokken. Klokken vil derefter afgive lydsignal og evt. vibrere samtidig med at LED
lampen på klokkens front vil blinke.

Sammenkobling af ringetryk og modtager.
Denne dørklokke er med digital kode for sammenkobling af modtager og op til 4 ringetryk (anvend
Elworks ringetryk 6-580-1).

Udskiftning af batteriet i ringetrykket
Batteriet i ringetrykket har en lang levetid ved
normal anvendelse. Når det skal udskiftes, skal
du sætte et CR2032, 3 volt batteri i ringetrykket.
Kontrollér, at det vender rigtigt.

Ringetryk kobles sammen med dørklokke på følgende måde:
1 ringetryk: Efter montering af batteri i både ringetryk og klokke, trykkes der på ringetrykket. Klokken
vil afgive lydsignal for at indikere at den nu er
kodet sammen med ringetrykket.
2, 3 eller 4 ringetryk: tryk og hold ”code” knap på
bagsiden af klokken inde i 1-2 sekunder for at kode
flere ringetryk til samme klokke, Klokken vil give

Fejlfinding
Din dørklokke er konstrueret, så den er brugervenlig og nem at installere, men hvis du får problemer,
bedes du læse denne fejlfindingsguide, før du
ringer til vores hjælpelinje.
Modtagerens funktion kan påvirkes af stærke
radiofrekvenssignaler. Hvis det sker, skal du flytte
modtageren.

Problem

Mulig årsag

Løsning

Modtageren ringer
ikke, når der trykkes
på ringetrykket.

• Batterierne er ikke installeret korrekt.
• Modtageren er uden for rækkevidde.
• Flade batterier i modtageren.
• Ikke-alkalinebatterier i modtageren.

• Sæt batterierne i igen. Kontrollér, at de
vender rigtigt.
• Reducér afstanden mellem ringetryk og
modtager.
• Udskift batterierne
• Udskift med alkalinebatterier.
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Denne enhed er omfattet af en reklamationsret
i henhold til købeloven mod defekte dele eller
håndværksmæssig udførelse. Denne garanti
dækker ikke skader, der skyldes batterilækage,
forkert installation eller fysisk skade på kabinettet.
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