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Lysblinker 

230 V (+/- 10%) 
Strømforsyning 

LED-display til lisa-signaler 

Stik til vibrerende pude og 
moduler (specialtilbehør) 

Kanalvælger 



 

 
Side 3 

Tillykke med købet af din trådløse RF-blinklampe. Vi håber, at du vil få mange års 
brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og pålideligt system. 
Gennemgå venligst alle brugsvejledningerne omhyggeligt, således at du kan starte 
enheden korrekt og lære alle systemets egenskaber at kende. 
 
Standardkomponenter 
Tjek venligst, at følgende komponenter er inkluderet: 
-RF-blinklampe 
-Brugsvejledning 
-Garantibevis 
Hvis der mangler dele, kontakt da omgående Tonax. 
 
Sådan fungerer enheden 
RF-blinklampen modtager signaler fra diverse sendere, og laver dem om til 
lyssignaler. RF-blinklampen er udstyret med et kraftfuldt lysrør, som gør dig 
opmærksom på det indkommende signal, mens en række LED'er viser dig, hvilken 
type signal, der er modtaget. 
 

Systemet gøres klar til brug - 
 
Sådan indstilles den korrekte radiokanal. 
En særlig digital transmissionsproces sikrer, at radiosignalerne opfanges fejlfrit. 
Denne proces gør det også muligt at indstille 10 forskellige radiokanaler. 
Standardindstillingen for den trådløse RF-blinklampe er kanal 0. Det er kun 
nødvendigt at indstille enhederne på andre kanaler, hvis der er flere forskellige 
brugere, der anvender enhederne i samme bygning. Ved at bruge en lille 
skruetrækker, kan du indstille hvilket kanalnummer, du ønsker at bruge. 
  
 
  



 

 
Side 4 

Sådan installerer du den trådløse RF blinklampe  
De forskellige radiosignaler konverteres til en række forskellige sekvenser af lys-og 
signalvisninger af den trådløse RF-blinklampe: 
 
Telefon: Telefon-LED lyser op 

Blinkesekvens   
 
Dørklokke l: Dørklokke-LED lyser op 

Blinkesekvens   
 
Dørklokke ll: Dørklokke-LED lyser op 

Blinkesekvens   
 
Babytelefon: Babytelefon-LED lyser op 

Blinkesekvens   
 
Personopkald: Personopkald-LED lyser op  

Blinkesekvens   
 
Alarm: Alle LED-lys blinker 

Blinkesekvens   
 
Vandalarm: Vandalarm-LED lyser op 

Blinkesekvens   
 
Brandalarm: Brandalarm-LED lyser op 

Blinkesekvens   
 
P12 pause 1,2 sekunder P30 pause 3,0 sekunder 
P14 pause 1,4 sekunder P35 pause 3,5 sekunder 
P20 pause 2,0 sekunder P40 pause 4,0 sekunder 
B blink    W gentag 
 
LED-indikatorerne forbliver tændte i 40 sekunder. 
 



 

 
Side 5 

Vigtigt 
Alle lisa-enheder, som er sluttet til strømforsyningen, har et konstant lavt 
strømforbrug, som kan føre til, at enheden føles varm. Dette er helt normalt og har 
ingen indflydelse på enhedens funktionsdygtighed. 
 
Høje og lave svingninger i strømforsyningens spændingsniveau (f.eks. under 
tordenvejr) kan forekomme. Denne lisa-enhed er udstyret med en integreret 
elektronisk styringsfunktion, som kan stoppe med at fungere efter sådanne forhold. 
Hvis dette sker, frakobl da enheden og tilslut igen. 
Som en forholdsregel, er det under tordenvejr en god ide at frakoble alle enhederne. 
 
Vedligeholdelse og pleje 
Lisa-enheder skal ikke vedligeholdes. Hvis enheden bliver beskidt, kan du tørre den af 
med en blød, fugtig klud. Bemærk: frakobl RF-blinklampen fra strømforsyningen! Der 
må aldrig bruges alkohol, fortyndervæske eller organiske opløsningsmidler. 
Lisa-enheder må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid ad gangen, og skal 
beskyttes mod ekstrem varme, fugt, og stærke elektriske stød. 
 
Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet imod vandsprøjt. Beholdere med vand må 
ikke placeres på eller i nærheden af enheden, f.eks. blomstervaser. Det samme 
gælder for åbent ild, såsom tændte stearinlys. 
 
Garanti 
Alle lisa-enheder er meget pålidelige produkter. Skulle der alligevel ske en 
driftsforstyrrelse til trods for, at enheden er indstillet og anvendes korrekt, kontakt da 
venligst din forhandler eller producent direkte. 
 
Garantien dækker reparation af produktet samt tilbagesendelse til dig uden 
omkostninger. Det er af afgørende vigtighed, at du sender produktet tilbage i den 
originale emballage, så smid den endelig ikke ud. 
 
Garantien dækker ikke skader som er opstået grundet ukorrekt brug eller forsøg på 
at reparere enheden af folk, som ikke er autoriseret til det (enhedens forsegling er 
brudt). Reparationer udføres kun under garantien hvis garantibeviset indleveres 
sammen med en kopi af sælgers faktura/kvittering fra kassen. Husk altid at angive 
produktnummeret. 
  



 

 
Side 6 

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske enheder (gælder for 
landene i den Europæiske 
Union og andre europæiske lande med et separat sorteringssystem). 
Symbolet på produktet eller emballagen indikerer, at dette produkt ikke 
må betragtes som almindelig husholdningsaffald, men skal afleveres på 
en genbrugsstation, der modtager elektriske og elektroniske enheder. 

 
Du beskytter miljøet og dine medmenneskers helbred gennem korrekt bortskaffelse 
af dette produkt. Miljø og helbred bringes i fare ved forkert bortskaffelse af 
produktet. Genbrug af materialer hjælper med til at begrænse forbruget af 
råmaterialer. Du kan få flere informationer om hvordan dette produkt genbruges af 
din lokale kommune, skraldevæsen eller forhandler. 
 
 
Tekniske data 
Strømforsyning: 230 V, 50 Hz,  
Strømforbrug: ca. 1 W  
Frekvens: 868,35 MHz  
Højde: 121 mm  
Bredde: 65 mm 
Dybde: 35 mm 
Vægt: 215 g 
 
 
 

Dette produkt lever op til den Europæiske Unions standarder. 
Du kan få udstedt en erklæring om, at produktet overholder EC-kravene 
hos din forhandler, eller direkte fra producenten. 

 
Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel 



 

Genbrugsdirektiver 
(Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 
er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, bliver 
genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan bruges, 
må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse 
bortskaffelsesmuligheder:   

-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom 
produktet i en passende genbrugscontainer. 
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt 
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle. Hvis du følger disse 
instruktioner, beskytter du mennesker og miljø.  
 


