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Produktet indeholder 36 forskellige ringetoner og 
lydsyrker. Den har en trådløs distance på op til 280 
meter når der ikke er nogen konstruktioner foran.

Ringeklokken benytter 3x AA Batterier (Ikke inklud-
eret)
Ringeklokkens �ernbetjening benytter 1x23A 12V 
Batteri (Inkluderet)
For at installere batteriet, tag bag-coveret af ved at 
bruge en �ad skruetrækker, ind i det lille hul ned-
erst på knappen.
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Ringeklokken monteres ved at klistre den fast på 
væggen med det  inkluderede klister.
Find den position du vil montere ringeklokken. En 
glat og �ad over�ade er ideelt. Rengør over�aden 
og sørg for den er tør før du klistre den fast.

For at ændre lydstyrken skal du trykke på 
lydstyrkeknappen, 4 niveauer af lydstyrke afspilles 
cirkulært fra høj til lav.
For at ændre klokkespillet skal du trykke på klok-
kespilknappen for at gå til næste klokkespil. Der 
afspilles en klokke, hver gang du trykker på klok-
keknappen. Den klokke, der afspilles, er den valgte 
klokke, og det er ikke nødvendigt at bekræfte. 36 
klokkespil vil blive spillet cirkulært.

Driftsstrøm (modtagerenhed) DC 4,5V 3x AA Batterier
Driftsstrøm (dørklokkeenhed) 12V (1x23A batteri inkluderet)
Transmissionsområde 120M (åbent område)
Transmissionsfrekvens 433,92+0,5Mhz
Strømforbrug for sender <10mw
Interne lyde 36 klokkespil

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og sto�er, der kan være
farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når a�aldet af elektrisk og elektronisk

udstyr (WEEE) ikke bortska�es korrekt.
Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og

elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at a�ald af elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortska�es sammen med usorteret husholdningsa�ald, men skal indsamles

særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor a�ald af elektrisk og

elektronisk udstyr gratis kan a�everes af borgerne på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes

hos kommunens tekniske forvaltning


