
4. För parkoppling av ytterligare sensorer 
Upprepa bara steg 3a-3b-3c för varje extra sändare. 

Anmärkning 2: Parkoppla och ställ in endast en sändare i taget för att 
undvika störningar och för att säkerställa korrekt drift. Olika eller samma 
melodi/signal kan ställas in för flera sändare. 

5.Återställa (rensa inställningarna) 
För att rensa alla inställningar trycker du på knappen Melodikontroll 
Framåt  i 5 sekunder kommer du att höra en ”parkopplingssignal och se 
EN snabb blinkning, därefter återgår melodin/signalen från mottagaren till 
standardvalet (Ding Dong) och parkopplingen ångras och tas bort. Du kan 
utlösa en sändare för att verifiera. 

AC-kontakt Batteribyte

Installationsmetod 

Vanliga problem och fel

Volymreglage 
Melodi bakåt 
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Före installation, testa att önskat arbetsområde fungerar och välj melodi/
signal vid behov. 

1. Installation mottagare 
a) Anslutning av mottagare: För att mottagaren ska fungera är det bara att 
sticka in den i ett standarduttag i rummet. 

b) Batterityp mottagare: Sätt i tre 1,5 V AAA-batterier, välj sedan om ring-
klockan ska hängas upp eller lägg den bara på skrivbordet. 

Nätdriven mottagare

2. Installation av minidörrsensorer 
Dörrsensorn fungerar oavsett vilken sida (vänster eller höger) av den 
sändande delen som magnetremsan fästs på.  
 
a) Se till att alla ytor är rena genom att torka av installationsområdet med 

en ren trasa. 
b) Leta upp klistermärkena på baksidan av sensorns båda delar, riv loss 

den vänstra sidan av klistermärket och klistra på dem på en jämn yta 
som kant och karm på en dörr eller ett fönster (avstånd mellan 2 delar: 
≤ 0,4 tum; Höjd: ≥ 3,3 fot). Avsluta med att trycka sändaren mot under-
laget i 10 sekunder. 

magnetremsa anslut med 
den andra halvan

Batteridosa

Batteri

Batteribyte

a) Öppna den sändande delen av dörrsensorn från spåret för att lossa 
locket. 

b) Lokalisera batterifacket och ta ut batteriet. 
c) Byt ut batteriet. Observera att sidan med ”+” och texten ”CR 1632” ska 

vara vänd uppåt. 

Varning för lågt batteri 
I normal status tänds den blå lampan en gång när den triggas, men i 
status låg batterinivå blinkar indikatorn snabbt två gånger till efter att den 
vanliga lampan har tänts. Typ av batteri: 3V CR1632. 

Sändardel

Magnetremsa 

Blå indikator
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med den andra halvan

Spår för borttagning av luckan

Högtalare
Högtalare

Volymreglage 
Melodi bakåt 
Melodi framåt Mottagaren får plötsligt ingen signal från sändaren och ringer inte. 

Orsak 1: Låg batterinivå i sändaren. Ju lägre batterinivån är i sändaren 
,desto kortare räckvidd får den. 
Lösning 1: Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt. 

Orsak 2: Mottagaren har återställts av misstag, vilket gör att sändaren och 
mottagaren inte längre är parkopplade. 
Lösning 2: Gör en ny parkoppling mellan mottagaren och sändaren, se 
bruksanvisningen. 

Orsak 3: Kontakten på mottagaren sitter löst 
Lösning 3: Sätt i kontakten ordentligt i mottagaren.
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Produktbeskrivning

Parametrar för minidörrsensor

Innehåll

Vad du bör veta före installationen

Bruksanvisning

Våra trådlösa dörrklockor kan byggas ut för att lägga till fler mottagare 
och sändare inklusive tillbehör som dörr- och rörelsesensor. 

Minidörrsensor är ett utmärkt alternativ för att skydda ditt hus eller butik. 
De är svårupptäckta och kan enkelt parkopplas med en mottagare för 
dörrklockan. Genom att lägga till en dörrsensor får du ett larmsystem för 
dörren eller fönster-/brevlådelarm. 

En dörrklockemottagare kan användas med högst 50 sändare och det går att 
välja en ny signal/melodi för varje sändare, eller så kan man använda samma. 

1 dörrsensor /(sändare och magnetremsa) ,1 knappbatteri (3V CR1632), 
dubbelhäftande tejp på baksidan 2 delar 

1.Volymjustering på mottagare 
Välj mellan 5 volymnivåer. Leta upp volymreglaget  på vänster sida på 
mottagaren. Tryck flera gånger på knappen för att välja önskad volym. 

2. Val av melodi/signal för mottagare 
Det finns 58 melodier/signaler. Använd de båda melodikontrollknapparna 
Framåt  och Bakåt  för att stega igenom de olika melodierna/signalerna. 
För att ställa in och aktivera den valda eller önskad melodi/signal ,följ steg 3. 

3. Parkoppling av dörrsensor och inställning av melodi/signal 
a) Välj önskad melodi/signal för en sensor genom at trycka på  
melodikontrollknapparna på mottagaren. (Se steg 2) 
 
b) Sätt mottagaren i programmeringsläge (parkopplingsläge) genom 
att trycka in volymkontrollknappen  på mottagaren i 5 sekunder. Du 
kommer då att höra en ”parkopplingssignal samtidigt som LED-lamporna 
blinkar kontinuerligt – detta visar att parkopplingsfunktionen är redo. 

c) Därefter aktiverar du snabbt sensorn inom 5 sekunder (se Anmärkning 
1) genom att separera dörrsensorns båda delar. Du kommer att höra den 
melodi/signal du har valt, vilket betyder att enheten har aktiverats. 

Anmärkning 1: Du måste aktivera sensorn inom 5 sekunder efter att 
inlärningsläget har öppnats eftersom mottagaren lämnar detta läge auto-
matiskt om den inte mottar någon signal från sensorn efter 5 sekunder. 

Användarmanual för dörrklockans tillbehör 

Minidörrsensor

1. Radiofrekvenssignalen för dörrklockan kan påverkas av metall, väggar, 
installationshöjd och störningar från andra produkter. 
Signalens räckvidd är 80–100 meter i ett öppet område. Börja med att 
testa önskad räckvidd på en höjd av minst 3,3 fot. Och ställ in signalen 
före installation vid behov. 

2. Minidörrsensor är avsedd för inomhusbruk (ej vattentät). Ta ut remsan 
som isolerar batteriet före användning. 

3. Dörrsensorn triggas och indikatorn tänds när avståndet mellan de båda 
delarna är mer än 0,4 tum. Installationsavståndet mellan de båda delarna 
bör därför vara mindre än 0,4 tum. 

4. Fäst minidörrsensor på ett plant och rent underlag. Observera att tejpen 
fäster dåligt om du klistrar fast dörrklockan på en smutsig eller ojämn yta. 
Solljus och vatten påverkar också vidhäftningsförmågan över tid. 

Mått Höjd 1,8 tum x bredd 1,37 tum
Driftområde 80~100m (öppet område utan hinder)
Radiofrekvens 433.92 MHz±280 KHz
Driftström 3uA (standby), 15mA (Sänd)
driftspänning 3V DC
Typ av batteri 3V CR1632 knappcellsbatteri
Varning för lågt batteri (Ja eller Nej) Ja
Vattentät (Ja eller Nej) Nej
Installationsavstånd och höjd ≤ 0,4 tum   ≥3,3 fot
Arbetstemperatur -10 °C ~ +55 °C
Luftfuktighet i drift ≤85 %
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