
DK 
For korrekt brug, læs denne vejledning omhyggeligt og 
opbevar den på et sikkert sted til senere brug. 
 
Introduktion: 
Hurtig og nem trådløs installation uden besværet med at 
trække nogen ledninger. 
 
Inkluderet i denne pakke: 

- 1 x Trykknap (sender) 
- 1 x Indendørs klokke (modtager) 

 
Instruktioner: 
Monter senderen I nærheden af din dør med skruer eller 
dobbeltklæbende tape og placer modtageren i dit hjem 
maks. 100 meter væk fra senderen. 
 
Inden for 30 sekunder efter batterierne er sat i modtagen, 
skal der trykkes på knappen på senderen for at registrere 
denne. Går der længere tid eller lykkedes registreringen 
ikke, fjern da batterierne og gentag processen. 
 
Parringen kan fjernes, ved at trykke på knappen inde i 
PCB’en af fjernbetjeningen. 
 
Modtageren kræver 3x AA batterier. 
 
Batteri installation: 
Fjern battericoveret ved at skubbe det i samme retning som 
trekanten placeret på bagsiden af modtageren peger. 
Isæt 3 x AA batterier og sikre dig at disse vender rigtigt. 
Sæt låget på igen og sikre dig at det klikker på plads. 
 
Rengøring: 
Både sender og modtager kan tørres over med en klud. 
Undgå at bruge vand. 

  



SE 
För korrekt användning, läs bruksanvisningen noga och 
förvara denna på en säker plats för senare användning.  
 
Introduktion: 
Snabb och enkel trådlös installation utan att behöva dra 
några kablar.  
 
Ingår i detta paket: 

- 1 x Tryckknapp (sändare) 
- 1 x Inomhus klocka (mottagare) 

 
Instruktioner: 
Montera sändaren med skruvar eller dubbelhäftande tejp i 
närheten av din dörr och placera mottagaren i ditt hem max. 
100 meter från sändaren.  
 
Inom 30 sekunder efter att du sätter i batterierna i 
mottagaren, tryck på knappen på sändaren för att upptäcka 
denna. Går det mer än 30 sekunder eller lyckas 
registreringen inte, ta då ur batterierna och upprepa 
processen.   
 
Parningen kan tas bort genom att trycka på knappen för PCB 
på fjärrkontrollen.  
 
Mottagaren kräver 3x AA batterier. 
 
Batteriinstallation: 
Ta bort batterilocket genom att skjuta den i samma riktning 
som triangeln pekar, som är placerat på baksidan av 
mottagaren.  
Sätt i 3 x AA batterier och var säker på att dessa är vända åt 
rätt håll. 
Sätt på locket igen och kontrollera att det stängs ordentligt.  
 
Rengöring: 
Både sändare och mottagare kan rengöras med en trasa. 
Undvik att använda vatten.  

 

 


