PORTTELFONKIT FÖR EN DÖRR OCH EN VÅNINGSAPPARAT

885G
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Nätschema för porttelefonkit 885G

Art. M832
Art. 930C

Art. 8870

Serie 88TS

OBS!!!
Använd separat kabel
till nätdelen för att undvika
brum.
Elslutbleck 12VAC

Koppla in utrustningen enligt ovanstående schema. Använd 1 mm2 kabel för avstånd
upp till 100 m.

Montering av våningsapparat
1.Öppna våningsapparaten.
2.Skruva in den översta skruven
men lämna 2-3 mm ute.
3.Haka fast våningsapparaten i
det översta hålet.
4.Skruva fast den undre samt
även den övre skruven.

Montering av portregister och nätdel
1.Skruva fast portregistret med lämpliga 		
skruv.
2.Montera nätdelen på Din-skena eller 		
använd de medföljande skruvarna för att
montera direkt på vägg.

Demontering av namnhållare
Avlägsna hållaren så som visas på bilden för
att komma åt namnskylten.

Användning
1.Ring på genom att trycka på
knappen på portregistret.

2.Svara genom att lyfta luren.
3.Tryck på öppningsknappen för
att öppna dörren.

Säkerhetsföreskrifter för installatör
- Läs noggrant igenom instruktionerna i detta blad.
- Efter uppackning, se till att inga barn kan komma i kontakt med packningsmaterielet (plastpåsar mm).
- Montera gärna en strömställare mellan nätdelen och matningsspänningen. Se till att den har minst 3 mm
separation mellan kontakterna.
- Tillse att nätdelen ansluts till rätt matningsspänning.
- Använd endast nätdelen för avsett ändamål (porttelefon). Inget ansvar tas för felaktigt användande av
nätdelen.
- Koppla ifrån matningsspänningen vid rengöring eller underhåll.
- Öppna inte under några omständigheter enheten. Eventuell reparation skall utföras av auktoriserad
personal.
- Se till att god ventilation finns där enheten skall monteras.
- Utsätt ej enheten för fukt.
- Installatören skall se till att denna instruktion finns i anslutning till utrustningen efter montering.
ELVOX COSTRUZIONI
ELETTRONICHE S.p.A.
35011 Campodarsego (PD)
ITALY
Via Pontarola, 14/A
Tel. 049/9202511 r.a.
Phone International...
39/49/9202511
Telefax Italia 049/9202603
Telefax Export Dept...
39/49/9202601
ELVOX INTERNET SERVICE
E-mail: info@elvoxonline.it
http://www.elvox.com
E-mail: export dept:
elvoxexp@elvoxonline.it

SKYLINK AB
Box 179
Kråketorpsgatan 24
431 22 MÖLNDAL
Tel: 031-776 89 90
Fax: 031-776 89 99
E-post: info@skylink.se
http://www.skylink.se

