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Side 2 

Tillykke med dit nye »Signolux« opkald knap! Husk at læse denne brugervejledning 

grundigt. Den beskriver, hvordan enheden sættes op, og du lærer systemets 

muligheder at kende. 

Pakkens indhold 
Undersøg venligst, om de følgende dele er med i pakken: 

- Opkald knap 

- Batteri (CR2032) 

- Dobbeltklæbende tape 

- Denne brugervejledning 

- Garantibevis 

Kontakt Tonax A/s, hvis nogle af disse dele mangler. 

Sikkerhedsinformation 
• Før enheden tages i brug, læs da hele denne brugervejledning grundigt. 

• Opbevar denne brugervejledning et sted, hvor andre brugere også kan finde 

den. 

• Når der anvendes værktøj, følg da altid producentens vejledning og brug 

passende beskyttelsesudstyr (f.eks. beskyttelsesbriller). 

• Før du begynder at bore, skal du tjekke, om der er skjulte kabler og vandrør i 

væggen. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du bruger en kabelfinder. 

 

Funktion 
Et »Signolux«-alarmsystem består af mindst én sender (fx dette opkald knap) og én 

»Signolux«-modtager. 

Trykkes der på dørtrykket, sendes et signal til de parrede »Signolux«-modtagere 

indenfor rækkevidde. Modtagerne laver signalerne om til kraftige lysblink, vibrationer 

og/eller lyd (afhængig af modtager). 
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Opsætning 
1. Isætning og udskiftning af batteri  

For at isætte batteriet (CR 2032) skal du først åbne indtil batterirummet.  

a) Tag den gennemsigtige front af ved at løfte i dens ene ende af huset (Figur 1 A). 

Hvis det er nødvendigt, kan en lille fladsidet skruetrækker anvendes til hjælp. 

 
 

b) Nu er det muligt at løsne fronten fra den anden ende af   huset, så den 

gennemsigtige front kan tages af. 

c) Skru nu den lille skrue ud (Figur 1 B) med en lille skrue   trækker og tag fronten af 
dørtrykket. Bagved sidder batteriet. 

d) Sæt batteriet (CR 2032) i holderen (Figur 2 D). 

 

Figur 2: Batterirum 

e) Ønsker du at udskifte batteriet, fjernes det gamle fra   holder en med en lille flad 

skruetrækker ved at løfte   kanten en anelse (Figur 2 E). Derefter kan du tage   

batteriet ud og isætte et nyt batteri. Sørg for, at batteriet vender korrekt. 

f) Sæt dørtrykkets front på og tryk godt sammen på huset til fronten fastlåses. Sørg 

for, at gummipakningen sidder   korrekt i huset. 

 

2.  Parring af opkald knap med dine »Signolux«-modtagere  

a) Senderen parres med en modtager ved at trykke og holde den relevante 

modtagers funktionsknap nede.  Modtager ens symboler lyser op efter hinanden. Slip 

funktionsknappen så snart, det ønskede symbol lyser. b) Tryk derefter på dørtrykket. 

c) Vent i ca. 20 sekunder og test funktionen. 

 

Figur 1: Opkald 

knap 
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3. Montering af opkald knap 

Du kan montere opkald knap ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape. 

Vær omhyggelig med at klæbe den på en glat, ren og tør overflade. 

Vigtig bemærkning: 

Vær venligst opmærksom på, at metaldele og andre byggematerialer kan forstyrre 

signalet. Disse kan både være synlige og skjulte på opsætningsstedet, og du bør 

derfor altid lave en funktionstest på opsætningsstedet, før du begynder 

opsætningen. Hvis signalmodtagelsen er ustabil, bør du vælge et andet 

opsætningssted. 

 

 

Tekniske specifikationer  

  Driftstemperatur -10 til 40°C 

Signaloverførsel 868,35 MHz 

Rækkevidde (åbne 

steder) 

op til 200 m 

HF-sendestyrke <10 mW 

Batteritype CR2032 

Batteriets levetid 

(5 aktiveringer om 

dagen) 

18 måneder 

Mål (HxBxD) 80 x 40 x 16 mm 

Vægt 41 g 
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Garanti 
 

Garantiperiode 

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende 

i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt. 

Hvad dækker garantien 

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke 

fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og 

såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlens opståen. 

Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare 

sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt 

produkt. 

Hvad dækker garantien ikke 

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hænde lige uheld. 

2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere 

end 90 dage fra faktureringsdatoen. 

3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes). 

4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af 

forhandleren/installatøren. 

 

Hvad gør du, hvis du har brug for service 

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til 

Tonax A/S. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler 

eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid 

velkommen til at kontakte Tonax A/S for yderligere information og rådgivning. 
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Miljøinformation 
  Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og 

stoffer, der kan være farlige og   skadelige for menneskers sundhed og for 

miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. 

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og 

elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk 

og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret 

husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

 

Ved udviklingen og fremstillingen af produktet er der anvendt materialer og 

komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og 

elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet 

hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller 

hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale 

myndigheder. 

 

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for 

miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med viste overkrydsede 

skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen 

med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 

(cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at 

disse batterier bliver indsamlet. 

 

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der 

er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i 

overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. 

Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning 

etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller 

genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal 

indhentes hos de lokale myndigheder. 

    

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU-direktiver: 

2011/65/EF RoHS-direktivet 

2002/96/EF WEEE-direktivet 

1999/5/EF R&TTE-direktivet  

Overholdelsen af direktiverne anført ovenfor bekræftes af  

CE-mærket på produktet. Erklæringer vedr. opfyldelse af  

CE-krav kan findes på internettet på http://www.humantechnik.com/service 
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