Installation, drift o skötsel

Bärbara och “Plug-In” trådlösa ringklockor
DC515XX

Svensk

Förberedelse
Innehållet i ditt paket, kan variera (beroende på modell)

För montering behövs

Kryssmejsel
Ljudenhet
(mottagare)

Väggfäste

Spårmejsel

Skruvar
Eventuell betongborr (6mm)

Tryckknapp
(sändare)

Väggfäste till
tryckknapp och
fästtejp

CR2032
Batteri

Skruvar

Plast plugg
6mm
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Starta så här
Följ bara dessa enkla steg:
1.
2.

Beroende på modell. Sätt i batterier, eller sätt i eluttag. Sätt i batteriet i tryckknappen
Gör dina personliga inställningar melodival, ljudvolym mm. enligt anvisningar nedan.

Ljudenheten är ENDAST för inomhus användande. Rengöring ska ske utan kemikalier.

Säkerhet
Före vidare montering ber vi er att beakta följande varningar:
1.
2.

Följ alltid tillverkarens säkerhets anvisning vid användande av verktyg och maskiner och använd
rekommenderad personlig utrustning så som skyddskläder, skyddsglasögon mm.
För håltagning kontrollera att det inte finns inbyggda kablar eller vattenledningar mm.

Montering batteri i tryckknapp
Öppna tryckknappen batterilucka och sätt i medföljande
batteri CR2032. Montera tryckknappens väggfäste och
”snäpp/häng” på tryckknappen. Tänk på att montering på
metall dörrpartier, plast dörrpartier kan medföra
störningar mellan tryckknapp och ljudenhet. Om detta
uppstår välj annan placering

Montera tryckknapp
Använd medföljande skruvar för att montera väggfästet på önskad
placering eller använd medföljande fästtejp. Rengör ytan väl. Tänk på att
stål/aluminium dörrkarmar och PVC dörrkarmar kan störa ut den trådlösa
signalen mellan tryckknapp (sändare) och ljudenhet (mottagare). Vid dessa
fall välj alternativ placering .

OBS: Om/när tryckknappen demonteras tryck på den lilla låsningen och
dra tryckknappen uppåt. Bänd ALDRIG med skruvmejseln för då kommer
“hullingarna/fästena” att gå sönder.
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Montering batteri i ljudenheten
Öppna batteriluckan och sätt i medföljande
batterier. (beroende på modell)

Montering/placering av ljudenheten
Välj en placering som inte är nära en värmekälla eller något som rör sig exempelvis en dörr. Välj en placering för
ljudenheten så att den blir enkelt att se och höra.

Montera ljudenheten på vägg
Använd medföljande väggfäste (beroende på modell) för placering på vägg.
1.

Skruva fast väggfästet genom att använda de medföljande skruvarna och om det behövs
använd de medföljande plastpluggarna. Använd en 6mm betongborr till plastpluggarna.

2.

Placera ljudenheten i väggfästet

Installation och drift

Aktivera tryckknappen för att testa att den är ihop parad med ljudenheten. Ljudenheten ge ljud och lyser/blinkar,
ringen kring tryckknappen lyser röd. Om inte! se instruktioner för att koppling/parning av tillbehör.
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Ändra melodi
Tryck på musik knappen på ljudenheten.
Varje gång musik knappen trycks in byts melodi, den melodi som ljuder sist är den som blir förvald
fortsättningsvis.
Om det finns flera tillbehör (sändare) exempelvis fler tryckknappar kopplade till ljudenheten så kan
unika melodier väljas till unikt tillbehör (sändare).
Val av melodi kan endast ske inom en tidsrymd av 12 sekunder.
Dessa melodier kan du välja bland:
Ding Dong, Westminster, Piano, Fantasy, Soft Alert, Smart Sax.

Ändra ljus inställningar
Tryck på solljus knappen medan den blinkar/lyser/ljuder för att ändra inställning enligt nedan
för önskad inställning.

1 Tryck

Ljusram och ljus

2 Tryck

Endast ljusram

3 Tryck

4 Tryck

Endast ljust uppåt

Endast ljud

uppåt

Ändra ljusramens färg på ljudenheten
Tryck på tryckknappen.

Inom 12 sekunder tryck på solljusknappen.
Varje gång som solljusknappen trycks in
ändras ljusramens färg.
Den färg som visas sist är den färg som
visas fortsättningsvis.

Valbara färger är: ljusblå, vit, röd, mörkblå, grön, lila och gul
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Ändra ljudets volym
Tryck på volymknappen tills önskad volym uppnås.

Stänga av ljudet helt
Tryck en gång på tyst knappen på toppen
av ljudenheten. (den gröna högtalaren och
krysset lyser)

Viloläge (tyst funktion)
Funktionen att stänga av ljudet en viss tid finns också och beroende på önskad
funktion, tryck på ljudknappen på toppen av ljudenheten för önskad ”tyst” enligt
tabellen nedan. Efter tidsintervallet återgår ringklockan till normalt läge för ljud.
Inställningar för tyst funktion (tidsintervall)

Knapp visar

Tid/Tyst

Knapp visar

Tid/Tyst

1 Tryck

Alltid tyst

4 Tryck

Tyst i 9 timmar

2 Tryck

Tyst i 3 timmar

5 Tryck

Tyst i 12 timmar

3 Tryck

Tyst i 6 timmar

6 Tryck

Ingen
inställning

Tillbehör (fler sändare)
Det är möjligt att koppla in fler tillbehör/sändare till ringklockan. Med tillbehör/sändare avses tryckknappar,
rörelsedetektorer och magnetkontakter. Till en ringklocka av 5-serien kan maximalt 4st tillbehör/sändare tillkopplas.

Koppla/para (flera) tillbehör (sändare)
Tryck och HÅLL IN programmeringsknappen tills ljusramen börjar snurra/blinka/lysa.
Ljudenheten är nu öppen för att ta emot och koppla ihop sig med en ny sändare. Aktivera
Inom 12 sekunder den ”nya” sändaren.
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Tillbehör (sändare)
Det är möjligt att koppla till 4st tillbehör (sändare) till ringklockans ljudenhet. Med tillbehör (sändare) menas extra/fler
tryckknappar, rörelsedetektor och dörrsensor. Om du försöker koppla in fler tillbehör än det är möjligt (beroende på
modell) kommer ljudenheten ljuda 2 gånger.

Inställningar på rörelsedetektor (rekommendation)
Innan batteriet sätts in så behöver alla inställningar göras. OBS. Inställningar kan endast göras med batteriet urtaget.
Sätt den invändiga knappen i rörelsedetektorn på ”Natt” (för då kommer man att
visuellt se den röda ledbelysningen lysa då den detekterar) Utvändiga vrid knappar
ställs in på Dag (sol) och ”MIN” på den andra vridknappen utvändigt (tid)

Viktigt… Om man ”fipplar” med batteriet så att det blir kontakt flera gånger än 1 så
låses rörelsedetektorn och en (fabriks) återställning måste göras. En fabriksåterställning görs genom att ta ur
batteriet i MINST 5 minuter och sätt sen tillbaka batteriet utan att ännu en gång ”fippla” med batteriet i kontakten.
Innan ihop koppling kan ske så måste man vänta ytterligare ca:2 minuter (efter att batteriet satts i på ”rätt” sätt) så att
IR detektorn ska hinna värmas upp.
Därefter behövs en ”ny” ihop koppling med ringklockans ljudenhet (se koppla till fler sändare)

Natt belysning
Ringklockan kan också användas som nattbelysning. Denna funktion finns endast på ringklockor med modellen
”plug-in” 230V
Sätt i ringklockan i uttaget
Tryck på nattbelysningsknappen. Håll den inne och välj färg som önskas.
Släck nattbelysning på nattbelysningsknappen.

Hemlig signal
Det går att programmera ringklockan/ljudenheten med en så kallad ”hemlig signal” Denna funktion kan användas för
familjemedlemmar och vänner genom att trycka 3 gånger i snabb följd på tryckknappen.
Aktivera hemlig signal:
Tryck på tryckknappen 3 gånger i snabb följd.
Inom 12 sekunder, välj ljudsignal och färg för den ”hemliga signalen”
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Fabriksåterställning
Ibland behövs det göras en fabriksåterställning av en ringklocka/ljudenhet om den uppför sig mystiskt eller om det av
någon annan anledning behövs en nollställning. På detta sätt blir ringklockan/ljudenheten helt nollställd och alla
funktioner och tillbehör (sändare) som önskas behöver kopplas in igen.
Ta ur ett batteri eller dra ur ringklockan ur vägguttaget.
Samtidigt som batteriet sätts tillbaka eller man trycker tillbaka ringklockan i vägguttaget HÅLL IN
programmeringsknappen och HÅLL DEN INNE tills ljusramen börjar blinka gult (det betyder att
ringklockan/ljudenheten nu är helt nollställd)
Nästa steg blir nu att åter koppla in tillbehör, ställa in ljudnivå, välja melodi/er, välja färg på ljusram till
alla inkopplade tillbehör (sändare) se tidigare anvisningar.

Underhåll
Ringklockan behöver ej någon annat underhåll än att användas/motioneras (tryckknappen) minst 1 gång i veckan och
att byta batterier när dessa börjar ta slut.
Notifikation att byta batterier:
När batterierna behöver bytas i ljudenheten blinkar halva nedre delen av ljudenhetens ljusram.
När batteriet i tryckknappen behöver bytas hörs 2 annorlunda ljud efter den normalt inställda melodin när tillbehöret
(sändaren) aktiveras.

Felsökning
Ringklockan fungerar ej

-

-

2 annorlunda ljud låter efter melodi

-

Ringklockan fungerar bara ibland eller inte alls,
(problem med räckvidd)

-

-

Tryck på tyst funktion knappen tills alla funktions
lampor är släkta.
Kontrollera att det är rätt batterier isatta i både i
ljudenheten tryckknappen och att polariteten är rätt.
Ljudenheten är utanför räckvidden, testa att flytta
ljudenheten.
Ljudenheten och tryckknappen har tappat kontakten.
Koppla ihop dem igen, se instruktioner!
Byt batterier. (beroende på modell)
Kontrollera att den röda ringen (LED ljuset) lyser då
tryckknappen aktiveras. Om inte, byt batterier i
tryckknappen eller byt ut tryckknappen.
Om inget hjälper börja om helt genom att göra en total
fabriksinställning/nollställning av ljudenheten, se
instruktioner.
Indikerar att batteriet i tryckknappen börjar ta slut, byt
batteri (CR2032)
Metall/aluminium/PVC dörr karmar har en tendens att
hindra räckvidd, testa att flytta ljudenheten eller
tryckknappen.
Reducerad effekt på batteri i sändaren kan uppstå vid
kall väderlek och batteriet behöver bytas oftare.

I dessa felsökningsscenarier ovan namnges tryckknapp men en sändare kan också vara en rörelsedetektor eller en
dörrsensor.
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Specifikationer
Användnings temperaturer
HoneywellHome Aktiv link
Räckvidd, (öppen terräng)
Volym, max
Batteri, typ
IP klass, regn/fukttålighet

Ljudenhet/mottagare
-5°C till 40°C
868 MHz
150m
84dB
3 x LR6 (AA) 1,5V
NEJ
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Tryckkknapp
-20°C till 50°C
868 MHz
150m
CR2032
IP55

