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Vindues-/døralarm

Brugsanvisning 



Sikkerhedsoplysninger
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Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og
brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvis-
ning for at undgå skader på personer eller ting. 
Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregi-
velse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen
følge med.

Anvendelsesformål
Produktet egner sig til indendørs montering på vinduer
eller døre i tørre rum. 
Produktet er fremstillet til privat brug og er ikke egnet
til erhvervsmæssig anvendelse. 

Bemærk: Et alarmsystem kan ikke beskytte fuldstændigt
mod indbrud, men kan virke afskrækkende på indbruds-
tyve. Alarmen udløses kun, hvis den afsikrede vindues-
eller dørfløj åbnes. Der udløses fx ingen alarm, hvis
ruden knuses.

FARE for børn 
Produktet er ikke børnelegetøj! Må kun bruges under•
opsyn af en voksen. Emballeringsmaterialer og små-
dele, der kan sluges, skal opbevares utilgængeligt for
børn. Der er bl.a. fare for kvælning! Søg øjeblikkelig
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lægehjælp, hvis en magnet sluges eller kommer i luft-
vejene. Det kan medføre alvorlige kvæstelser, hvis
magneter kommer til at hænge sammen inde i kroppen.

Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et•
batteri sluges, kan det inden for blot 2 timer føre til
alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens
dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte
batterier samt selve produktet utilgængeligt for børn.
Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet
slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du
omgående søge lægehjælp.

ADVARSEL – risiko for personskade
Alarm- og signaltonerne har en lydstyrke på mindst•
105 dB. Slå ikke alarmen til, mens apparatet befinder
sig tæt på ørerne. Risiko for høreskader!

Hvis et batteri er lækket, er det vigtigt at undgå kon-•
takt med hud, øjne og slimhinder. Skyl i givet fald de
pågældende steder med vand, og søg omgående
lægehjælp.

Batterierne må ikke oplades, skilles ad, kastes•
på åben ild eller kortsluttes. Eksplosionsfare!
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FORSIGTIG – risiko for materielle skader
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle•
skader på vinduer eller døre, der måtte opstå under
monteringen og/eller som følge af forkert håndtering.

Kort med magnetstriber såsom kreditkort, debetkort•
og lign. må ikke komme i nærheden af magneten, 
da de kan tage skade af det. Magneten må heller ikke
komme i nærheden af CRT-skærme (billedrørsskærme),
magnetiske lagringsmedier eller nogen andre appa-
rater, hvor der er risiko for magnetisk påvirkning af
udstyret eller dets funktion. 

Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batteri-•
erne ud af produktet, når de er brugt op, eller hvis du
ikke skal bruge produktet i længere tid. Dermed fore-
bygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber
væske ud af batteriet. 

Skift altid alle batterier ud på én gang. Brug aldrig en•
blanding af gamle og nye batterier, forskellige batteri-
typer eller -fabrikater eller batterier med forskellig
kapacitet.

Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/–),•
når du sætter dem i.
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Oversigt (leveringsomfang)
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Alarmenhed

Magnetkontakt

Taltaster

Kontrollampe

Ikke afbildet: 
3 strimler dobbeltklæbende tape 
2 batterier

ON/OFF-knap

Batterirum

Tape til montering medfølger. Du kan dog også
vælge at fastgøre delene med skruer. Skruerne
skal være egnede til underlaget (døren/vinduet). 



6 | 

Montering
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Med tape

Med skruer !

2 stk.
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Isætning/udskiftning af batterier
Når kontrollampen
blinker en gang i
sekundet, betyder 
det, at batterierne 
skal udskiftes.

Når batterierne udskiftes, nulstilles koden
(fabriksindstillingerne gendannes). Du skal 
vælge en personlig kode igen.

Når batterierne er sat i, lyder der først en lang og
 derefter en kort signaltone. Nu er apparatet klar 
til valg af kode.
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Valg af personlig kode
På fabrikken er talrækken 1-2-3-4 forhåndsvalgt som
kode. For at koden kan ændres, skal alarmfunktionen
være deaktiveret (kontrollampen blinker ikke). 

Hold tasten 1 inde i ca. 2 sekunder, indtil der lyder1.
en enkelt kort signaltone. 
Kontrollampen blinker hvert 2. sekund.

Indtast den nuværende kode (inden for 8 sekunder,2.
ellers afbrydes processen). 
Den korte signaltone lyder 2 gange. 

Indtast din nye personlige kode. 3.
Koden skal være 4-cifret! 
Når koden er ændret, lyder den korte signaltone 
3 gange.

Du kan nulstille koden (gendanne fabriksindstillingerne)
ved at tage batterierne ud i ca. 2 minutter og derefter
sætte dem i igen. Vær opmærksom på, at koden også
nulstilles, når der skiftes batterier.
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Aktivering/deaktivering af
 alarmfunktionen

Tryk kort på knappen ON/OFF. m

Den korte signaltone lyder 3 gange, og kontrol-
lampen blinker ca. hvert 3. sekund.
Efter ca. 30 sekunder lyder der en enkelt signal-
tone. Nu er alarmfunktionen aktiveret.

For at deaktivere alarmfunktionen skal du indtastem

koden og bekræfte med ON/OFF. 
Der kommer en signaltone, og kontrollampen
holder op med at blinke. Nu er alarmfunktionen
deaktiveret. 

Hvis alarmen går
Hvis døren/vinduet åbnes, mens alarmfunktionen er
aktiveret, lyder der først en kort signaltone for at minde
dig om, at du nu skal indtaste koden. Kontrollampen
blinker hurtigt.

Hvis koden ikke indtastes inden for 10 sekunder,
begynder alarmen og lyder i ca. 30 sekunder. Hvis
døren/vinduet stadig er åben(t), stopper alarmen 
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i 15 sekunder og lyder herefter igen i 30 sekunder osv.,
indtil døren/vinduet lukkes, eller koden indtastes.

Hvis døren/vinduet først lukkes, efter at alarmen er gået
i gang, så fortsætter alarmen de første 30 sekunder,
uanset hvor hurtigt døren/vinduet blev lukket. Først
 derefter stopper lyden, og alarmfunktionen er stadig
aktiveret (kontrollampen blinker hvert 3. sekund). 

Indtast koden og bekræft med ON/OFF for atm

stoppe alarmen. 
Der kommer en signaltone, og kontrollampen
holder op med at blinke. Nu er alarmfunktionen
deaktiveret.

Dørklokkefunktion
Når alarmen er deaktiveret, kan du bruge apparatet
som automatisk dørklokke, der lyder, så snart nogen
åbner døren. Kontrollampen lyser, når klokkelyden
klinger.

Hold tasten 3 inde i ca. 2 sekunder, indtil derm

kommer en dørklokkelyd. 

Nu kommer der en enkelt dørklokkelyd, hver gang
døren åbnes. 
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For at deaktivere dørklokkefunktionen skal du igenm

holde tasten 3 inde i ca. 2 sekunder, indtil der lyder
en kort signaltone. 

Rengøring
Apparatet aftørres efter behov med en let fugtig klud. 

Tekniske data
Model:                                          332 465 / 332 466

Batterier:                                     2 stk. LR03(AAA)/1,5V

Omgivelsestemperatur:             +10 til +40 °C

Maks.-afstand mellem alarmenhed og magnetkontakt,
før alarmen udløses:                  15 mm

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg,  Germany
www.tchibo.dk

Som led i vores kontinuerlige produktoptimering forbe-
holder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæs-
sige ændringer.



Bortskaffelse
Bortskaf emballagen som sorteret affald, idet du gør
brug af de lokale muligheder for indsamling af papir,
pap og let emballage til genbrug. 

Apparatermærket med dette symbol må ikke
smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe
brugte apparater separat fra
husholdningsaffaldet.Oplysninger om genbrugssta-
tioner, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos
din kommune. 

Batterier og genopladelige batterier må
ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere tomme batte-
rier og genopladelige batterier på et kommunalt ind-
samlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Varenummer: 332 465 / 332 466

www.tchibo.dk/vejledninger
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