SE
Installations- och bruksanvisningar
Spara dessa anvisningar för framtida behov

LARM FÖR DÖRRMATTA +
DÖRRKLOCKA
DÖRRKLOCKAN RINGER NÄR NÅGON STÄLLER SIG PÅ MATTAN
ELLER TRYCKER PÅ DÖRRKLOCKANS KNAPP
INSTALLATION

Förpackningens innehåll:
- Dörrklockenhet
- Trådlös matta
- Trådlös dörrklocka
- Installationsdelar
- 2 x 23A laddningsbara batterier + 3 X AA-batterier
- Bruksanvisning

ALLMÄN INFORMATION

Gratulerar till inköpet av detta trådlösa dörrmattsalarm. Den trådlösa
mattan är en unik och diskret dörrklocka. Dessutom är installationen
enkel, eftersom enheten är trådlös – med nya batterier då och då, är
enheten i praktiken underhållsfri! Förpackningen innehåller en trådlös
trycksensormatta samt en traditionell trådlös dörrklocka – du kan
använda den ena eller båda samtidigt, enligt dina behov. Om du vill,
kan du använda båda produkterna vid samma dörr eller vid olika
ingångar så länge dörrklockenheten befinner sig mellan de båda.

INSTALLATION

För att installera alarmdörrklockan behöver du följande verktyg:
- skruvmejsel
- borr
Dörrklockenheten
1. Skruva in skruvarna som medföljer förpackningen på det ställe där
du vill installera dörrklockenheten. Låt skruvarna stå ut ungefär 3-4
mm från väggen. Använd vid behov borr och fästproppar.
2. Installera dörrklockenheten med hjälp av urholkningarna på
baksidan av enheten på de utstående skruvarna.

Byte av dörrklockans ljudsignal:
Du kan ställa in dörrklockenheten så att den avger en signal när
någon trycker på dörrklockan och en annan signal när någon
stiger på mattan. Detta är en nyttig egenskap om du använder
mattan och dörrklockan vid olika ingångar – båda kan ha en egen
signal!
DIP- kontakter och jumperinställningar:
Jumprarna kontrollerar de frekvenser som dörrklockan och mattan
använder för att kommunicera med dörrklockenheten. För att
fungera korrekt bör dörrklockan, mattan, och dörrklockenheten
använda samma jumperinställingar. Standardinställningarna har
alla jumprar avstängda, dvs. de har svarta plastknappar installerade. DIP-kontakterna ändrar dörrklockenhetens ljud då mattan eller
dörrklockan. Ljuden som du kan välja bland, samt deras
jumperinställningar är följande:
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För att komma åt den trådlösa mattans batterifack, jumperinställningar och DIP-brytare:
1. Ta ut den trådlösa mattans styrenhet från skyddspåsen.
2. Använd en skruvmejsel eller motsvarande för att avlägsna
låsspärren från dörrklockan. Tryck låsspärren nedåt med
skruvmejseln för att öppna facket.
3. Batteriet är placerat i styrenhetens botten. Jumperinställningarna
och DIP-brytarna sitter ovanför batteriet.

Jumperbrytare
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3. Dörrklockenheten kan placeras var som helst på ca 10 meters
avstånd från mattan.
Mattan
1. Mattan måste placeras under dörrmattan på en plats där personer,
som tillträder det skyddade området, måste stiga.
2. Då du placerar batterifacket, hantera det försiktigt. Batterifacket är
gjort av ett hårt material, men kan brytas sönder om man trampar på
det.
3. Dörrklockenheten kan placeras var som helst inom 10 meter från
mattan.

DörrklockaDIP-brytare
perbrytare

1. Ta bort dörrklockans bakstycke.
2. Skruva fast dörrklockans bakstycke i väggen eller i dörrkarmen
med skruvar. Om du fäster dörrklockan på glas eller metall, kan du
använda stark dubbelsidig tejp eller lim – försäkra dig härvid om att
du ändå kan öppna dörrklockans batteribehållare för att byta
batterier.
Sändarens räckvidd
En pålitlig räckvidd för mattans signal kan variera beroende på
omgivningen. Under ideala förhållanden (t.ex. öppna områden, där
mattan har direkt kontakt med alarmenheten och där det inte finns
störande radiosignaler) kan signalen nå upp till 30 meter. Däremot
kan signalens räckvidd vara så liten som 6 meter eller mindre i ett tätt
område (tegel, betong eller metall). I bästa fall bör dörrklockenheten
placeras lika nära den trådlösa mattan som den trådlösa dörrklockan,
så nära varandra som möjligt.

ANVÄNDNING
Batteribyte:
Alla delar – mattan, dörrklockan och dörrklockenheten, är batteridrivna. Mattan och dörrklockan fungera med 12V 23A-batterer.
Dörrklockenheten fungerar med 3x AA-batterier (totalt 4,5V).

För att komma åt den trådlösa dörrklockans batterifack,
jumperinställningar och DIP-brytare:
1. Använd en skruvmejsel eller motsvarande för att avlägsna
låsspärren från dörrklockan. Tryck låsspärren nedåt med
skruvmejseln för att öppna facket.
2. Lossa dörrklockan från den bakre panelen. Jumprarna, DIP-brytarna och batteriet är nu synliga.
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