
 
Brugervejledning 

Trådløs ringeklokke type ST-230 
Varenr. 41 61 01 

 
Generelle funktioner: 

 ST-230 er ideel som ringeklokke i private hjem eller erhverv 
 Både ringetryk og modtager er batteridrevet 
 Det er muligt at tilslutte en 230V/6VDC strømforsyning til modtageren 
 I ringetrykket er der skrivefelt 
 Ringeklokken operere på frekvens 433,92 MHz 
 I frit område har ringeklokken en rækkevidde på op til 150m 
 Der skal laves individuel kode (256 muligheder) 
 Der kan tilkobles to ringetryk på én modtager 
 8 ringetoner der kan vælges imellem 

 Der kan vælges imellem høj eller lav ringevolumen 

 Max. Lydniveau 80dB 

 Der medfølger ikke batterier 
 
Tekniske data: 

(ringetryk) 
Batteritype   : CR2032 knapcelle 3V 
Frekvens  : 433,92MHz 
Transmissionstid  : t=2sek. 
Kodemuligheder  : 256 
Rækkevidde  : Op til 150m* i frit område 
Isolationsklasse  : III 
Beskyttelsesklasse : IP44 
Temperaturområde : -20 - +35°C 
Mål   : 85x26x32 
 
(modtager) 
Batteritype  : 4x AA batterier eller 6VDC strømforsyning 
Strømforbrug  : 0,47mA (ved ringning 90mA) 
Frekvens  : 433,92MHz 
Ringetoner  : 8 toner 
Lydniveau  : LO=75dB, HI=80dB 
Isolationsklasse  : III 
Beskyttelsesklasse : IP44 
Temperaturområde : 0°C +35°C 
Mål   : 125x120x30 
 
*Hvis der mellem ringetryk og modtager er træ/plastic reduceres rækkevidden med 5-20%, ved vægge/mursten 
reduceres med 20-40% og ved beton reduceres med 40-80%. 
 
Monteringsvejledning: 
1. Sammenkobling af ringetryk til modtager 

 For at få modtager og ringetryk til at genkende hinanden – fjern først batterierne fra modtageren og vent ca. 
20 sekunder.  

 Indsæt så batterier i modtageren (to lydsignaler indikere at modtageren er klar til programmering), tryk 
herefter på ringetrykket (skal gøres indenfor 60 sekunder efter batterierne er sat i modtageren). Ringetryk og 
modtager er nu kodet sammen. 

 Denne ringeklokke har et avanceret automatisk kodesystem (256 koder/kanaler). Da ringeklokken selv 
finder en ledig kode/kanal kræves der ikke yderligere indstilling. 

 Hvis der ønskes to tryk tilkoblet én modtager gentages ovenstående procedure.  
VIGTIGT: efter første ringetryk er indstillet SKAL der gå 2 minutter før næste ringetryk indstilles.  

 
2. Ringetone og volume 

 For at skifte mellem de 8 ringetoner – tryk på ”S” knappen som sidder i ringetrykket (ved batteriet). For hvert 
tryk skiftes mellem ringetonerne.  

 For at skifte mellem høj eller lav ringetone – inde i modtageren sidder en ”skydepal” hvor der kan vælges 
mellem position LO eller  HI. LO=lav og HI=høj ringevolumen. 

 
 


