DÖRRSÄNDARE
Bruksanvisning för Användare
A-2657-0
Gratulerar till köpet av din ”Signolux Dörrsändare”. Du har valt Signolux från Humantechnik, ett
modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du
använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN
I din förpackning skall du finna följande
tillbehör som medföljer:
-Tryckknappsändaren
-Batteri (CR2032)
-Montagedetaljer för fastsättning
-Användarmanual
-Garantikort
Om någon del saknas, vänligen kontakta
din återförsäljare omgående, eller
kontakta tillverkaren omgående.
HANDHAVANDEBESKRIVNING
Första gången du använder enheten
behöver du sätta i det medföljande
batteriet. Placera sändaren på en slät

arbetsyta, positionera rotationsaxeln (a
och c) med den transparanta plasten emot
dig.

Använd ett spetsigt verktyg för att
försiktigt trycka in den lilla pluggen (a). Nu
kan du trycka upp det transparanta locket.
Du kan nu, med en liten skruvmejsel,
skruva loss främre delen av sändaren. Här
ser du platsen för batteriet. Se bild.

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

Om du ska ersätta ett gammalt batteri
börjar du med att ta bort det gamla. Var
noga med att se till att det blir rätt
polaritet på positioneringen av batteriet.
Namn på knapp
Öppna det transparanta locket på så sätt
som beskrivs ovan. Det transparanta
locket består av två delar. Lappen
(94*24mm) där man skriver namn skall
placeras emellan de två delarna som hålls
ihop av en enkel snäppfunktion. Tänk på
att lappen inte skall ha en utformning som
gör att den helt täcker ljuset bakom
namnskylten.

ger dig varseblivning via akustisk, visuell
eller taktisk signal (beroende på vilken typ
av mottagare du har). Denna är en
direktsändare som dörrklocka. Det
betyder att den inte skickar någon signal
till befintlig dörrklocka.
ANVISNINGAR FÖR NORMALT
UNDERHÅLL
Denna enhet behöver inget direkt
underhåll. Om enheten blir dammig eller
smutsig så torkas den av med en torr mjuk
dammtrasa.
Enheten skall placeras på fast yta och skall
inte vara utsatt för konstanta rörelser eller
skakningar.

ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS
Första gången du använder enheten
måste den paras ihop med samtliga
mottagare som den skall kommunicera
med. Har du fått ditt varseblivningssystem
förskrivet av Landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så
har installationen med stor sannolikhet
ingått. Om inte så har du fått tillgång till
den manual som är avsedd för ordinatörer
och installatörer. I denna beskrivs mer
utförligt hur man parar nya enheter till
systemet. Tänk också på att
byggnadsdetaljer kan störa signaleringen,
så testa därför alltid enheten innan du
sätter fast den i en ny position.
SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna sändare skickar en signal till din
mottagare som ger dig varseblivning när
någon trycker på sändaren. Mottagaren
För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

TEKNISKA DATA
Strömförsörjning:

3x AAA batterier 1,5v

Höjd

Eller
230V, 50Hz, 6V DC 1000mA
75mm

Bredd
Djup

122mm
38mm

Vikt
Sändningsfrekvens
Stand-by

128g (exkl. batterier)
868,35MHz
1-2 år

Denna produkt är i överenstämmelse med EU direktiv:
2011/65/EC RoHS-direktivet
2002/96/EC WEEE -direktivet
1999/5/EC R&TTE -direktivet
Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att
tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

DÖRRSÄNDARE
Bruksanvisning för Förskrivare / Ordinatörer, Installatörer
A-2657-0
Gratulerar till köpet av din ”Signolux Dörrsändare”. Du har valt Signolux från Humantechnik, ett
modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den berättar hur du
använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN /
RESERVDELAR
I din förpackning skall du finna följande
tillbehör som medföljer:
-Tryckknappsändaren
-Batteri (CR2032)*
-Montagedetaljer för fastsättning*
-Användarmanual
-Garantikort
Om någon del saknas, vänligen kontakta
din återförsäljare omgående, eller
kontakta tillverkaren omgående.
*finns även som reservdel

HANDHAVANDEBESKRIVNING
Första gången du använder enheten
behöver du sätta i det medföljande
batteriet. Placera sändaren på en slät
arbetsyta, positionera rotationsaxeln (a
och c) med den transparanta plasten emot
dig.

Använd ett spetsigt verktyg för att
försiktigt trycka in den lilla pluggen (a). Nu
kan du trycka upp det transparanta locket.
För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

Du kan nu, med en liten skruvmejsel,
skruva loss främre delen av sändaren. Här
ser du platsen för batteriet. Se bild.

Om du ska ersätta ett gammalt batteri
börjar du med att ta bort det gamla. Var
noga med att se till att det blir rätt
polaritet på positioneringen av batteriet.
Namn på knapp
Öppna det transparanta locket på så sätt
som beskrivs ovan. Det transparanta
locket består av två delar. Lappen
(94*24mm) där man skriver namn skall
placeras emellan de två delarna som hålls
ihop av en enkel snäppfunktion. Tänk på
att lappen inte skall ha en utformning som
gör att den helt täcker ljuset bakom
namnskylten.
ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS
Första gången du använder enheten
måste den paras ihop med samtliga
mottagare som den skall kommunicera
med. Har du fått ditt varseblivningssystem
förskrivet av Landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så
har installationen med stor sannolikhet
ingått. Om inte så har du fått tillgång till
den manual som är avsedd för ordinatörer
och installatörer. I denna beskrivs mer
utförligt hur man parar nya enheter till
systemet. Tänk också på att
byggnadsdetaljer kan störa signaleringen,
så testa därför alltid enheten innan du
sätter fast den i en ny position.

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna sändare skickar en signal till din
mottagare som ger dig varseblivning när
någon trycker på sändaren. Mottagaren
ger dig varseblivning via akustisk, visuell
eller taktisk signal (beroende på vilken typ
av mottagare du har). Denna är en
direktsändare som dörrklocka. Det
betyder att den inte skickar någon signal
till befintlig dörrklocka.
ANVISNINGAR FÖR NORMALT
UNDERHÅLL
Denna enhet behöver inget direkt
underhåll. Om enheten blir dammig eller
smutsig så torkas den av med en torr mjuk
dammtrasa.
Enheten skall placeras på fast yta och skall
inte vara utsatt för konstanta rörelser eller
skakningar.
MONTERINGSANVISNINGAR
Använd den medföljande vidhäftningsanordningen för att fästa tryckknappen på
valt ställe. Testa att mottagning fungerar
som planerat innan du sätter fast den i
väggen. Se till att det är rent och torrt på
platsen för montaget.
FELSÖKNINGSGUIDE
Fel
Ingen signal sänds

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

Åtgärd
Kontrollera om
batteriets polaritet
har placerats
korrekt.
Kontrollera om
batteriet är svagt.
Byt ev. batteriet.
Kontrollera om
mottagaren
fungerar som den
ska

PARA ENHETEN MED MOTTAGARE
För att enheten skall fungera med mottagarna som används behöver du para ihop
enheterna. Tryck ner funktionsknappen på mottagarenheten. Du kommer att se de olika
symbolerna lysa upp. Släpp knappen när önskad symbol lyser upp, till exempel
dörrsymbolen. Tryck sedan på dörrsändarens knapp. Vänta i 20 sekunder och kontrollera
därefter om mottagaren registrerar dörrknapp tryck.

TEKNISKA DATA
Strömförsörjning:

3x AAA batterier 1,5v
Eller
230V, 50Hz, 6V DC 1000mA

Höjd
Bredd
Djup

75mm
122mm
38mm

Vikt
Sändningsfrekvens

128g (exkl. batterier)
868,35MHz

Stand-by

1-2 år

Denna produkt är i överenstämmelse med EU direktiv:
2011/65/EC RoHS-direktivet
2002/96/EC WEEE -direktivet
1999/5/EC R&TTE -direktivet
Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att
tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

