
MODEL: LML-710 
(sender LMLT-711 + modtager LMLR-710)

Et smart og intelligent selvlagrende trådløst system

Der er mulighed for 67 millioner forskellige koder til at undgå forstyrrelser fra naboerne.
Nettilsluttet dørklokke med syv melodier. Der kan gemmes seks forskellige scenarier med forskellige melodier.
Volumenindstilling med fire niveauer. Modtageren viser desuden lyden ved hjælp af en grøn lysdiode og er således velegnet til 
ældre eller personer med hørenedsættelse.
IP44-godkendt, vejrbestandig sender med rød lysdiodeindikation**

** For at opfylde kravene til IP44 skal lysdioden være øverst og trykknappen nederst. Hvis den monteres omvendt, opfylder den ikke standarden for IP44.

Kan kombineres med en bevægelsesdetektor og en magnetsensor som advarselssystem.
Kompatibel med alle ARC-sendere.

INSTALLATION:
Modtager LMLR-710 (dørklokke)
•  Stik modtageren i en stikkontakt.
•  Den grønne lysdiode på modtageren skal tændes i to sekunder.

Sender LMLT-711 (trykknapenhed)
Trykknapenheden kan sættes på dørkarmen eller ydermuren ved siden af med enten 
dobbeltklæbende tape eller de medfølgende skruer.
For at opfylde standarden IP44 skal senderen LMLT-711
monteres med lysdioden øverst og trykknappen nederst.

Montering af trykknapenheden 
•  Træk forsiden af trykknapenheden og brug de to hul ler i  

bagstykket som skabelon, når du skal markere skrue - 
punkterne på det ønskede sted. 

•  Bor derefter hullerne og skru enheden fast med de  
medfølgende skruer (Fig. 1).

•  Klem forsiden fast igen.

Dobbeltklæbende tape
•  Sørg for, at overfladen er fri for snavs og fedt.
•  Sæt den dobbeltklæbende tape fast på trykknapenhedens bagside. 
•  Træk beskyttelsesfolien af tapen og tryk enheden fast mod  

dørkarmen eller muren (Fig. 2).
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INDSTILLING AF KODE: Indlæsningsfunktion  
•  Begynd med at programmere senderen (trykknapenheden) med modtageren (dørklokken).
•  Vælg først den ønskede melodi samt volumen. 
• Tryk én gang på knappen "Learn" på modtageren (dørklokken). 
 Den grønne lysdiode blinker langsomt.
• Tryk derefter på trykknappen (eller knappen "ON") på senderen (trykknapenheden).
 Modtagerens grønne lysdiode begynder at blinke hurtigt. 
 Det bekræfter, at indstillingen er klar (Fig. 3).
Gentag indstillingen med en anden melodi (og en anden volumen) for en anden sender.

SLETNING AF EN KODE:
Sletning af en enkelt indstilling
• Tryk én gang på knappen "Learn" på modtageren (dørklokken). 
 Den grønne lysdiode blinker langsomt.
• Tryk derefter på trykknappen på senderen (trykknapenheden).
 Modtagerens grønne lysdiode blinker hurtigt. Det bekræfter, at indstillingen er slettet. 

Sletning af alle indstillinger i hukommelsen
• Hold knappen "Learn" på modtageren (dørklokken) inde i seks sekunder og slip den derefter  

(den grønne lysdiode blinker langsomt). 
• Tryk så én gang til på knappen (den grønne lysdiode blinker hurtigt). 
 Det bekræfter, at hele hukommelsen er slettet.

Anvendelse af trykknapenheden og dørklokken:
• Tryk på knappen på senderen (trykknapenheden). Når modtageren (dørklokken) modtager et signal
 fra senderen, begynder den grønne lysdiode at blinke kontinuerligt i 15 sekunder samtidig med, at melodien spiller. 
• Modtageren (dørklokken) kan styres af mere end to sendere (højst seks) med forskellige kodeindstillinger.
• Når den første melodi spilles, og modtageren får et signal fra en anden sender, fortsætter lysdioden med at blinke, 
 mens melodien skifter ifølge tidligere indstillinger.
I hvile lyser den grønne lysdiode ikke på modtageren (dørklokken).

UDSKIFTNING AF BATTERI:
• Træk forsiden af senderen (trykknapenheden) med en lille skruetrækker (Fig. 4).
• Tag batteriet ud og udskift det med et nyt "CR2032"-batteri. Sørg for, at vende det korrekt (Fig. 5).
• Sæt forsiden på igen ved at flugte med klemmerne og tryk den fast.
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ANDRE INDSTILLINGER
SENDER:

LMST-606 (Fig. 6)
Magnetsensorsender monteret ved døren. 
Når døren åbnes, aktiveres modtageren (dørklokken).
Gem eller slet koden ved at dele LMST-606 med 
mindst 10 cm.

MDT-507 (Fig. 7)
Trådløs IP44 PIR bevægelsesdetektor, der instal-
leres udendørs for at registrere bevægelser og 
aktivere modtageren (dørklokken). 
Indstil koden ved at skyde knappen fra DEL til SET 
Slet koden ved at skyde knappen fra SET til DEL

LMDT-609 (Fig. 8)
Trådløs PIR bevægelsesdetektor til udendørs brug, 
der registrerer bevægelser og aktiverer modtageren 
(dørklokken).
Indstil koden ved at skyde knappen fra DEL til SET 
Slet koden ved at skyde knappen fra SET til DEL

***Derfor kan hver indstilling have forskellige 
melodier og volumener for at markere, hvilket sted 
dørklokken er aktiveret***
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SPECIFIKATIONer
MODTAGER:

Frekvens:  433,92 MHz
Mærkedata:  230 V +/-10 %, 50 Hz
Effektforbrug i hvilefase: 0,8 W

SENDER:

IP 44-godkendt, vejrbestandig.
Batteri:  CR2032 (medfølger)
Transmissionsafstand:  30 m uden forhindringer

FEJLFINDING
Ingen aktivering: Kontroller batteriniveauet, 
og at batteriet er vendt korrekt. 
Udskift batteriet efter behov.

Hvis de seks hukommelser er fyldt op, kan man 
ikke indlæse yderligere koder.
Slet i så fald koderne og begynd forfra 
med at indlæse koderne.

Baghave      Forhave




