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Brugervejledning til din LOCKON dørkontakt

Introduktion
Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden
overfører et signal til centralenheden, når den adskilles fra magneten.
Du kan montere dørkontakten på en dør eller på et vindue. Passende placeringer for dørkontakter er
boligens vigtigste indgange. Den mest brugte dør bør være det første valg. Kontakten bør være placeret, så
senderen (den store enhed) er placeret på dørkarmen og magneten på døren.

Oversigt

Rødt lys og testknap
– viser status på din kontakt
og bruges som testknap.
Batteristrimmel – beskytter batteriet.
Bruges ikke
Monteringshuller
– til montering med skruer på dør
eller karm. Bemærk at der
medfølger skruer og to
hvide dæksler.

Skrue
– til at holde for - og bagsiden
af kontakten sammen.

Medfølger til fastgørelse:
To skruer og rawplugs
Velcro-bånd til sender
Dobbeltklæbende tape til magnet
To hvide dæksler
Du skal bruge en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, hvis du fastgør dørkontakten med
skruer.
Tips:
Det er bedst at installere dørkontakten på en plan overflade på en dør eller et vindue.
Fastgør senderen øverst på dør- eller vindueskarmen og magneten til døren eller vinduet.
Senderen har to parallelle linjer markeret på den store enhed. Sæt magnetenheden ud for disse streger.
Aktivering af dørkontakten

Dørkontakt

Brugervejledning
Juli 2016

Side 2

Trin 1 af 5 – Aktivering af batteri
Senderen har en plastikstrimmel, der dækker batteriets forbindelse. Den skal fjernes, før dørkontakten kan
aktiveres:
Fjern strimlen fra bagsiden af senderen. Det røde lys på senderen vil kort lyse. Centralenheden kan tolke
dette som et indgreb og give en kort alarm.
Trin 2 af 5 – Sammenkobling af dørkontakten og centralenheden
Når din centralenhed er tilsluttet og aktiveret, finder den automatisk nye trådløse enheder og kobler dem til
samt viser dem på centralenheden. For at den gør dette, skal du aktivere indlæringsfunktionen på
centralenheden ved at trykke på Learn-knappen bag på centralenheden. Kun den øverste lampe er nu
tændt. Alarmen skal være slået fra for at gøre dette.

1.
2.
3.
4.

Tryk på Learn-knappen bag på centralenheden.
Tryk på knappen på dørkontakten.
Centralenheden afgiver nu ét bip for at vise, at dørkontakten er aktiveret.
Tryk på Learn-knappen igen for at fjerne indlæringstilstanden (indlæring stopper automatisk efter 15
min.).

Trin 3 af 5 – Visning af dørkontakten på lockon.dk
Når du er færdig med at installere dørkontakten, skal du logge ind på dit online kontrolpanel og tjekke, at
alarmen automatisk har fundet og godkendt dørkontakten.

1. Gå ind på lockon.dk og indtast brugernavn og adgangskode Log ind.
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2. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke, kan det være fordi din computer blokerer for
pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

3. Vælg punktet Alarm i venstre menu.
4. Vælg punktet Enheder i topmenuen.
5. Dørkontakten er automatisk blevet genkendt af alarmen og vises nu på oversigten som Dørkontakt. Du
kan vælge at ændre navngivningen af dørkontakten.
6. Tryk på Gem.

Det er vigtigt, at du selv navngiver placeringen af dørkontakten, så du kan se på alarmbeskeder og på
alarmoversigten, hvor alarmen er blevet aktiveret. Hvis du opsætter flere dørkontakter, skal du kun aktivere
én ad gangen. Så er du sikker på placeringen af den enkelte dørkontakt.

Trin 4 af 5 – Placering af kontakten
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Du kan montere kontakten på en dør eller på et vindue. Passende lokaliteter for dørkontakter er boligens
vigtigste indgange. Den mest brugte dør bør være det første valg.

Følg nedenstående retningslinjer før montering af sender og magnet. Det sikrer, at de er tilsluttet rigtigt.
Dørkontakten kan placeres op til 30 meter fra centralenheden under optimale forhold, mens mure og
etageadskillelse vil nedsætte rækkevidden.
Test afstanden inden du monterer, hvis du er i tvivl om, om den er for lang. Se punktet Test sidst i
dokumentet.
1. Placér senderen mod den dørkarm eller det vindue hvor du vil installere den.
2. Placér magneten ved siden af senderen på døren eller selve vinduet. Sørg for, at de er placeret tæt nok
og er tilsluttet rigtigt.
Når sender og magnet er installeret, og døren eller vinduet er lukket, må senderen ikke være mere
end 0,5 cm fra magneten.
Magneten skal placeres ved siden af senderen ud for de to anviste mærker på senderen.
Hvis du ikke har en plan overflade på dørkarmen, kan du sætte senderen til døren og magneten til
dørkarmen efter samme vejledning som ovenfor.

Test af dørkontakten
Du kan teste om afstanden mellem dørkontakten og centralenheden er passende, dvs. om centralenheden
kan registrere signaler fra dørkontakten.
1. Kontakten skal være registreret af centralenheden, tjek evt. på kontrolpanelet.
2. Tryk på Learn-knappen bag på centralenheden.
3. Tryk på Test-knappen på fronten af kontakten (senderen).
Centralenheden skal nu afgive to bip for at vise, at signalet fra kontakten er modtaget. Hvis det ikke sker så
prøv at flytte kontakten tættere på centralenheden.
Trin 5 af 5 – Montering af dørkontakten
Når du har besluttet, hvor du vil placere enhederne, kan du montere dem med enten velcro-bånd eller
skruer.
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Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, før du bruger velcro-båndet og tapen.
Fjern dækningen fra velcro-båndet.
Sæt velcro-båndet på henholdsvis væg og sender og pres det godt fast.
Vent fem minutter inden du sætter senderen på væggen.
Fjern dækningen fra den dobbeltklæbende tape og placer det på magneten.
Pres magneten med tape hårdt imod det markerede sted på karmen.

Montering med skruer:
På væg af sten:
1. Bor hullerne som du har markeret på forrige trin.
2. Indsæt de medfølgende rawplugs.
3. Skru skruerne fast på sender og magnet.
På træ:
1. Skru skruerne fast på sender og magnet i de markerede huller.
Dørkontakten er nu klar til brug.

Fejlfinding
Jeg kan ikke tilføje en dørkontakt til min centralenhed. Hvad gør jeg?
Svar:
1. Tjek at batteriet er installeret og plastikstrimlen fjernet ved at trykke på knappen på fronten af enheden
(den skal lyse).
2. Tjek at alarmen er slået fra. Alarmen skal være slået fra for at tilføje nye enheder.
3. Tjek at du har trykket på Learn-knappen på centralenheden. Den vil bippe og øverste lampe vil blinke.
4. Hvis du modtager et dobbelt-bip fra centralenheden, når du trykker på Learn-knappen, er enheden
tilføjet og registreret.
Batteriet
Kontakten bruger et ½ AA 3,6 V lithiumbatteri. Med et gennemsnitligt forbrug på 20 aktiveringer pr. dag vil
batteriet holde i cirka to år.
Lampen på dørkontakten (senderen) vil ikke lyse under normale forhold. Ved lavt batteriniveau vil den
blinke i to sekunder, hver gang sender og magnet adskilles. Herefter vil der være cirka en måneds forbrug
tilbage på batteriet.
Ved lavt batteriniveau vil du modtage en besked fra LOCKON om, at batteriet snart skal skiftes.
Udskiftning af batteri:
1. Tjek at alarmen er slået fra.
2. Nedtag senderen fra døren eller karmen.
3. De to skruer på bagsiden af senderen løsnes og fronten adskilles fra den fastmonterede bagside.
4. Tag det gamle batteri ud, tryk 5 gange på den røde knap på bundprintet og indsæt et nyt af typen ½ AA
3,6 V lithium.
5. Sæt fronten på igen og stram skruen i bunden af kontakten.

Bemærk :

Du bør jævnligt rengøre alarmudstyret for at undgå fejlalarmer.
Rengøringen foretages med en hårdt opvredet våd klud.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10,
eller pr. e-mail kundeservice@lockon.dk. Vi svarer man-tors mellem kl. 9 og 16 og fredag mellem kl. 9 og 15.
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