Batterijloze draadloze deurbel
Art. Nr.： 27783
Lees deze handleiding voor bediening zorgvuldig door. Volg de instructies voor een correcte werking.

1. Belangrijk
1) Zorg dat de ontvanger niet nat wordt.
2) Het apparaat niet demonteren, repareren of wijzigen.
3) Schroef het goed vast.
4) De elektrische classificatie niet overschrijden.

2. Notitie

1) Vermijd dat de zender/ontvanger op of direct in de buurt van een metalen oppervlak wordt geplaatst omdat dit het
operationele bereik kan verminderen.
2) Wanneer de zender op een UPVC deurframe wordt geplaatst, moeten de prestaties altijd worden gecontroleerd vóór
de uiteindelijke installatie.

3. In de verpakking
Zender x 1, x 1 Ontvanger, Zelfklevende pad x 1, Gebruikershandleiding x 1, Schroeven x 2

Installatie Instructie
Voert u een test voor de installatie.
1.

Ontvanger

Sluit de ontvanger aan op het lichtnet. De ontvanger presteert beter als deze uit de buurt van elektrische apparatuur wordt
gehouden.
Probeer de locatie van de ontvanger aan te passen volgens de "Bereikgids".

2.

Zender
Maak de oppervlakte en achterkant van de zender schoon voordat deze monteert.
Voordat u de zender bevestigt, test of de zender het signaal kan doorgeven aan de ontvanger op de gewenste plaats.
Doe alle deuren dicht tussen zender en ontvanger bij het uitvoeren van de test.

A. Monteer de zender met schroeven

1). Plaats de montagevoet van de knop op de vereiste
plaats van de muur; draai de twee schroeven erin.
2). Duw de knop voorzichtig omlaag naar de
stoppositie.

B. Of monteer de zender met de zelfklevende pad
1). Plaats de houder met de pijl naar boven door middel
van het dubbelzijdige tape of schroeven. Plaats nu de
zender in de houder door deze naar beneden te schuiven
totdat deze vastklikt.
2). Druk de zender stevig aan voor ca. 30 seconden
indien u gebruik maakt van de zelfklevende tape.

Instellingen van de ontvanger



Aanpassen van volume:

Druk op button C aan de zijkant van de zender om te schakelen tussen de 3 verschillende volumes


Stilte modus:

Druk 5 seconden op button C totdat de indicator gaat knipperen. Na 3 seconden knipperen gaat de ontvanger in de stilte
modus (geen geluid, indicator gaat knipperen als zender wordt ingedrukt). Druk button B of C om de stilte modus te
verlaten.


Selecteer een melodie:

Druk button B aan de zijkant van de zender om te schakelen tussen de 25 verschillende ringtones.
Stop totdat de gewenste ringtone is bereikt.
Door de zender opnieuw aan te sluiten wordt de standaard ringtone ‘ding dong ding dong’ weer ingesteld.



Leer modus:

Druk 5 seconden op button B totdat de indicator gaat knipperen. Druk twee maal op de zender.
De ontvanger zal hoorboor zijn en de indicator knipperen als bevestiging dat de zender en ontvanger gekoppeld zijn.
Let op: Druk tweemaal kort op de zender en de ontvanger zal de leermodus afsluiten.

3.

Extra Zender

Koppel volgens de instructies in de leermodus een extra zender aan de ontvanger.
U kunt maximaal 3 zender koppelen met 1 ontvanger.

4.

Extra Ontvanger

Koppel volgens de instructies in de leermodus een extra ontvanger aan de zender.
U kunt een ongelimiteerd aantal ontvangers koppelen met 1 zender

Probleemoplossing:

Ontvanger maakt

1.Controleer of de ontvanger is aangesloten

geen geluid

2.Controleer of de ontvanger gekoppeld is met de zender

Indicator Gaat af

1. Zorg ervoor dat de ontvanger is aangesloten.
2. Controleer of de ontvanger in de leermodus is.

Verminderde

1. Metaalconstructies, inclusief deurframes, kunnen leiden tot verminderd zendbereik.

aanbod

Vermijd de zender of ontvanger op of in de buurt van metalen constructies te monteren.
2. Andere elektrische apparatuur kan radio-interferentie veroorzaken die uw ontvanger
kan beïnvloeden.
3. Muren, deuren en plafonds zullen het bereik afnemen.

Let op: Als het probleem nog steeds niet door de bovenstaande methoden opgelost is, ontkoppel dan de ontvanger en
wacht ongeveer 3 seconden totdat tot het lampje uit is, en sluit de ontvanger dan opnieuw aan. Als dat het probleem niet
oplost, neem dan contact op met de klantenservice.

Technische gegevens

Technische gegevens

Ontvanger

Zender

Stroomtoevoer

AC 100-240V

Zelfaangedreven

Functioneringstemperatuur

-10℃ ~ +40℃

-20℃ ~ +50℃

Werkbereik

110m (sans obstacle)

Radio frequentie

433MHz

Geluidsniveau

85dBA

-

Energieverbruik

<280mW

-

Waterbestendig

-

IPX7

Operating Forces

-

10N

Afmeting

78X50X65 mm

79X44X32 mm

Gewicht

75 g

62 g

Ringtone

25 polyfone beltonen

-

Verklaring van overeenstemming
EUROtops Versand GmbH. Elisabeth-Selbert-Strasse 3 . D-40764 Langenfeld.
EUROtopsVersand GmbH verklaart hierbij dat deze mobiele kastverlichting met lichtschakelaar in overeenstemming is
met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.
Een kopie van de gedateerde en ondertekende verklaring van overeenstemming is op aanvraag beschikbaar via:
info@eurotops.de
www.eurotops.de.

AFVALVERWIJDERING:
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.
Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens
milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische
en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties
voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in
technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.
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