MODELL: LML-710 (LMLT-711 transmitter + LMLR-710 mottaker)
Et smart og intelligent, selvforklarende, trådløst driftssystem.
67 millioner individuelle koder, slik at en unngår interferens med naboer.
Dørklokke med 7 ringetoner for enkel tilkobling
Ken huske 6 forksjellige miljøinnstillinger med forskjellige ringetoner.
Volumkontroll med 4 intervaller.
Grønn lampe som lyser ved mottak, for eldre eller hørselssvekkede.
Godkjent, IP44-klassifisert, vanntett transmitter med rød signallampe**

Læreknapp
Ringetonevalg
Volumkontroll
Grønn lampe

**IP44-standarden. Lampen må plasseres øverst, knappen nederst.
Ingen andre retninger klassifiseres som IP44-godkjent.

Kompatibel med bevegelsesdetektor og magnetisk sensortransmitter som advarselssystem.
Kompatibel med et bredt utvalg ARC-transmittere.
INSTALLASJON:
LMLR-710-mottaker (ringeenhet)
l Koble mottakeren til vegguttaket.
l Den grønne lampen på mottakeren skal lyse i 2 sek.
LMLT-711-transmitter (klokkeknapp)
Klokkeknappen kan kobles til dørkarmen eller inntilliggende murstensflater ved hjelp av
enten den selvklebende tapen eller medfølgende skruer.
Samsvarer med IP44-standard. LMLT-711. Transmitteren må ha lampen øverst, knapp nederst.
Ø Montere klokkeknappen
Løsne dekslet fra klokkeenheten og bruk de 2 hullene bakpå klokken som mal (stikk hull som nødvendig), marker og bor festehullene og fest
klokkeknappen ved hjelp av de medfølgende skruene. (Fig. 1.)
Lukk frontdekslet for å ferdigstille klokkeknapp-transmitteren.
Ø Selvheftende strimler
Pass på at overflate er fri for smuss og fett.
Fest den selvklebende strimmelen til bakdekslet på klokkeknappenheten. Fjern baksiden fra den
selvklebende strimmelen, og trykk fast mot dørkarmen eller veggen. (Fig. 2)

STILLE INN KODEN: Lærefunksjonen
l
l
l
l
l
l

Start ved å programmere transmitteren (klokkeknappen) med mottakeren (ringeenheten).
Velg først ønsket ringetone og ønsket volum.
Trykk én gang på læreknappen på mottakeren (ringeenheten). Den grønne lampen blinker sakte.
Trykk så på knappen (eller "ON"-knappen) på transmitteren (klokkeknappen).
Den grønne lampen på mottakeren begynner å blinke raskt. Dette bekrefter at innstillingen er
fullført. (Fig. 3)
Gjenta innstillingen med forskjellig ringetone (og valg av volum) for en annen transmitter.

Blinker

SLETTE KODE:
Slette individuell innstilling
l Trykk på læreknappen én gang på mottakeren (ringeenheten). Lampen begynner å blinke sakte.
l Deretter trykker du på knappen på transmitteren (klokkeenheten).
l Den grønne mottakerlampen blinker raskt. Dette bekrefter at slettingen er fullført.
Slette alle minneinnstillinger
l På mottakeren (ringeenheten) holder du nede læreknappen i 6 skunder før du slipper den (den grønne
lampen blinker sakte) og trykker på den igjen (den grønne lampen blinker raskt).
Dette bekrefter at all minnesletting er fullført.

Betjene klokkeknapp-enheten og mottakeren:
l
l
l
l

Trykk på klokkeknappen på transmitteren (klokkeknapp-enheten). Når mottakeren (ringeenheten) mottar et signal
fra transmitteren, begynner den grønne lampen å blinke kontinuerlig i 15 sekunder, og ringetonen avgis samtidig.
Mottakeren (ringeenheten) kan kontrolleres med mer enn 2 transmittere (maks. 6 transmittere pga. maks
6 minneposisjoner) med forskjellige kodeinnstilligner.
Når den første ringetonen avgis, tar mottakeren imot neste signal fra en annen transmitter. Lampen blinker mens ringetonen endres.
I ventemodus lyser ikke den grønne lampen på mottakeren (ringeenheten).

BYTTE BATTERI:
l
l
l

Løsne frontdekslet fra forsiden av transmitteren (klokkeknapp-enheten) ved hjelp av en liten skrutrekker. (Fig. 4)
Fjern batterieg og sett inn et nytt CR2032. Pass på at polariteten er riktig. (Fig. 5)
Sett på frontdekslet igjen. Pass på at klemmene er riktig justert og skyv enheten fast sammen.

KOMPATIBEL APPLIKASJON
TRANSMITTER:
LMST-606 (Fig. 6)
Magnetisk Sensortransmitter installert i døren.
Åpne døren for å aktivere mottakeren (ringeenheten)
For å stille inn eller slette koden, løsnes LMST-606 at minst 10 cm.

MDT-507 (Fig. 7)
Trådløs PIR IP44 bevegelsesdetektor inistallert utendørs
for å registrere bevegelse for å aktivere mottakeren (ringeenhet)
Du stiller inn koden ved å skyve knappen fra DEL à SET
Du sletter koden ved å skyve knappen fra SET à DEL

LMDT-609 (Fig. 8)
Trådløs PIR-sensor til innendørs bruk registrerer
bevegelse for å aktivere mottakeren (ringeenhet)
Du stiller inn koden ved å skyve knappen fra DEL à SET
Du sletter koden ved å skyve knappen fra SET à DEL
***Derfor kan hver innstilling ha en forskjellige ringetone og volum, slik at en kan bestemme stedet som aktiveres***

SPESIFIKASJON
MOTTAKER:
Frekvens:
433,92 MHz
Spenning: Inn: 230 V+/-10 %, 50 Hz
Strømforbruk i ventemodus: 0,8 W
TRANSMITTER:
Vantett til IP-44.
Batteri: CR2032 (inkludert)
Overføringsavstand: 120 m åpent område

FEILSØKING
Ingen aktivering: Sjekk batterinivået og polariteten.
Bytt med nytt batteri om nødvendig.
Om 6 minneplasser er fulle og en ikke kan angi en annen kode.
Slett da kodene, og kod om fra begynnelsen av.

