
DK/N Brugsanvisning
Bolero Entré Doorbells
Vare nr. 6-402-1

Indeholder: Ringetryk, 2 skruer.

Dette produkt kan monteres på 2 måder.

a) Skjult ledningsføring
Tag ringetrykkets dæksel af, ved at sætte en 
lille skruetrækker ind i åbningen på bagsiden 
og dreje (fig. 1). Hvis der ikke er et hul til 
ledningerne til dit nye ringetryk, skal du bore 
et 5 mm hul i dørkarmen, på den valgte po-
sition. Skub ringeledningen igennem hullet i 
dørkarmen, indefra. Gør ledningerne fast til 
terminalerne bag på ringetrykket (fig. 2).
Det betyder intet, hvilken ledning der 
forbindes til hvilken terminal. Det er vigtigt, 
at den afisolerede del af ledningerne ikke 
rører ved hinanden. Monter ringetrykket på 
dørkarmen med de to medfølgende skruer. 
Den lille kontakt skal være øverst (fig. 3). 
Sæt ringetrykkets dæksel på igen.

b) Synlig ledningsføring 
Tag ringetrykkets dæksel af, ved at sætte en 
lille skruetrækker ind i åbningen på bagsiden 
og dreje (fig. 1). Fjern den tyndvæggede 
sektion øverst i ringetrykkets bund (fig. 3).
Før ringeledningen igennem den tyndvæg-
gede sektion. Gør ledningerne fast til termi-
nalerne bag på ringetrykket (fig. 2).
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Det er ligegyldigt, hvilken ledning der for-
bindes til hvilken terminal. Det er vigtigt, 
at den afisolerede del af ledningerne ikke 
rører ved hinanden. Monter ringetrykket på 
dørkarmen med de to medleverede skruer. 
Den lille kontakt skal være øverst (fig. 3). 
Sæt ringetrykkets dæksel på igen.

Produktet er omfattet af lovmæssige garantibestemmelser 
mod defekte dele eller fejlagtig håndværksmæssig udfø-
relse. Garantien gælder ikke for skader, som f.eks. forkert 
montering eller fysisk beskadigelse af kabinettet.

Elworks, B&H el-artikler A/S forbeholder sig ret til, at 
ændre specifikationerne til enhver tid uden forudgående 
oplysning herom.

S Bruksanvisning
Bolero Entré Doorbells
Varunr. 6-402-1

Inkluderar: Tryckknapp, 2 skruvar.

Det finns två sätt att montera den här 
produkten.

a) Sold ledningsdragning
Ta borthöljet över tryckknappen gennom 
att leta reda på öppningen i botten och sätt 
i en liten skruvmejsel och vrid (fig. 1). Om 
det inte finns något hål för ledningarna till 
din nya tryckknapp måste du borra ett 5 mm 
(3/16”) hål genom dörkarmen på det ställe 
som du valt. Mata ringledningen från insidan 
gennom hålet i dörrkarmen och anslut 

ledningarna till terminalerna på baksiden 
av tryckknappen (fig. 2). Det spelar ingen 
roll vilken ledning som är ansluten til vilken 
terminal. Det är viktigt att ledningarna inta 
rör vid verandra. Sätt fast tryckknappen på 
dörrkarmen med de två skruvarna som med-
följer. Kontrollera att den mindre kontakten 
är längst upp (fig. 3). Sätt tilbaka höljet över 
tryckknappen.

b) Ytlig leddragning 
Ta bort höljet över tryckknappen genom 
att leta reda på öppningen i botten och sätt 
i en liten skruvmejsel och vrid (fig. 1). Ta 
bort den tunna väggdelen längst upp på 
höljets botten  (fig. 3). Mata ringledningen 
genom den tunna väggsektionen och anslut 
ledningarna till terminalerna på baksidan 
av tryckknappen (fig. 2). Det spelar ingen 
roll vilken ledning som är ansluten till vilken 
terminal. Det är viktigt att ledningarna inte 
rör vid verandra. Sätt fast tryckknappen på 
dörrkarmen med de två skruvarna som med-
följer. Kontrollera att den mindre kontakten 
är längst upp (fig. 3). Sätt tillbaka höljet 
över tryckknappen.

De lagliga garantibestämmelserna gäller. Den här garentin 
gäller inte för skador som är orsakade av t.ek. felaktig 
montering eller fysisk skada på höljet.

Elworks, B&H el-artikler A/S förbehåller sig rätten att när 
som helst ändra specifikationerna utan förgående varning. 
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