
Brugervejledning til smart trådløs
ringeklokke med 38 melodier



1. Digitalt display
2. Fugtighedssensor/Målevindue
3. Skift mellem måleenhederne Celsius

Fahrenheit
4. Knap til tidsindstilling

5. Volume-knap
6. Knap til musikstyring
7. Usynligt LED-lys
8. Ringeklokke touchknap

Specifikationer
- Volumen: 0-100dB, 4 justerbare niveauer
- Vandtæt klassificering: IP44
- Fungerende luftfugtighed: 0-99%
- Fungerende temperatur: 0-99 grader
- Spænding i receiveren: 100- 260V / 50- 60Hz
- Fungerende frekvens: 433.92MHz + 75KHz

Installationsmetoder
Tilslut AC receiveren en standard stikkontakt i rummet, for at bruge den. Du

kan vælge hvilken melodi du gerne vil have som ringetone.
Før du installerer transmitteren, skal du teste om den virker inden for det område,
hvor du ønsker at bruge den. Hvis transmitteren virker, skal du sætte
dobbeltklæbende tape på bagsiden og klistre den på væggen.

Indstil tiden
For at indstille tiden, skal du holde indstillingsknappen nede i 3 sekunder. De

første to tal vil begynde at blinke. Tryk på indstillingsknappen og tallet øges med 1.
Når du indstiller timen, skal du trykke på knappen og justere minutterne med et tal.
Når du er færdig, skal du vente i 6 sekunder. Den vil automatisk gemme og afslutte
indstillinger.



Indstil temperaturen
Alle relevante parametre er automatisk indstillede. Felttemperaturen i realtid

kan kun fremkaldes ved tilslutning. Temperaturen kan indstilles til at blive vist i
Celsius og Fahrenheit, ved blot at trykke på indstillingsknappen.

Tilføj eller opdater transmitter metoden
Producenten har allerede forbundet receiveren og transmitteren, men hvis de

bliver tilføjet eller omplaceret, kan du forbinde dem ved hjælp af følgende trin:
a) Tryk og hold volume-knappen nede i 3-4 sekunder.
b) På samme tid skal du holde transmitteren tæt på receiveren, og holde

knappen på transmitteren nede i 3-4 sekunder.
c) Tryk på knappen på transmitteren. Hvis receiveren ringer, er forbindelsen

oprettet. Hvis den ikke ringer, skal du gentage trinnene.
For at rydde alle transmittere, skal du tænde receiveren og holde

volume-knappen nede. Ændringen i melodien betyder, at alle transmittere er ryddet.
For at bekræfte, skal du trykke på knappen på transmitteren. Hvis receiveren ikke
ringer, er forbindelsen afbrudt. Hvis den ringer, skal du gentage trinnene.

Receiveren kan forbindes med op til 10 transmittere. Når den forbindes, er
den første transmitter nummer 1 som standard, den næste er nummer 2, den
efterfølgende er nummer 3 osv. Når du har forbundet alle dine enheder, viser
receiveren sit nummer, når du trykker på en af transmitterne.


