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6-406-1 / MP146L Vivid
S - Instruktioner

Viktigt: Om du ska använda den som en tryckknapp 
med belysning måste den förses med en transfor-
mator på 8 volt som strömförsörjning. Om Er dör-
rklocka är batteridriven skall glödlampan tas bort.

Installation
Om det inte finns något hål för ledningarna till din 
nya tryckknapp måste du borra ett 5mm (3/16”) hål 
genom dörrkarmen på det ställe som du valt. 

Byt namnskylt försiktigt från baksidan av ringk-
lockan.Ta försiktigt bort det skjutbara höljet över 
tryckknappen genom att föra in en liten skruvmejsel 
i öppningen i botten på höljet och vrida för att visa 
anslutningsterminalen. 

Mata ringledningen från insidan genom hålet i 
dörrkarmen och tryck en ledningen genom den 
övre öppningen på den bakre plattan och den 
andra genom öppningen i botten. Koppla ledningar 
till terminalerna på baksidan av tryckknappen. 
(se fig. 1). Om Er dörrklocka är batteridriven skall 
glödlampan tas bort.

Det spelar ingen roll vilken ledning som är kopplad 
till vilken terminal. (Det är viktigt att ledningarna 
inte rör vid varandra). 
Ringklockan levereras med en tom namnskylt, så 
att man kan skriva texten efter eget önskemål.
När skylten är skriven sätt tillbaka namnkortet och 
locket (se fig.2).

Sätt fast plattan på dörrkarmen med de två skru-
varna som medföljer.

Sätt tillbaka höljet med öppningen i botten för att 
undvika att det kommer in vatten.
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DK/N - Brugsanvisning

Vigtigt: Hvis du skal bruge et ringetryk med lys, skal 
det drives af en 8 volt-transformer, der er tilsluttet 
lysnettet. Hvis den eksisterende dørklokke er bat-
teridrevet, skal pæren fjernes. 

Installation 
Hvis der ikke er et hul til ledningerne til dit nye 
ringetryk, skal du bore et 5 mm hul i dørkarmen på 
den valgte position. 
Fjern navneskiltet forsigtigt fra bagsiden af ringe-
trykket. Tag ringetrykkets dæksel af ved at sætte en 
lille kærvskruetrækker ind i åbningen i bunden og 
dreje den.
Skub ringeledningen igennem hullet i dørkarmen 
indefra og skub én ledninger gennem den øverste 
åbning i bagpladen og den anden igennem hullet 
i bunden. Gør ledningerne fast til terminalerne 
på ringetrykkets bagplade (se fig. 1). Hvis den 
eksisterende dørklokke er batteridrevet, skal pæren 
fjernes.
 
Det betyder intet, hvilken ledning der forbindes til 
hvilken terminal (Det er vigtigt, at ledningerne ikke 
rører ved hinanden). 

Ringetrykket leveres med et tomt navneskilt, 
således at man kan skrive en tekst efter eget valg. 
Når skiltet er skrevet, sættes navnekortet og dets 
dæksel igen på bagsiden af ringetrykket (se fig. 2)

Montér bagpladen på dørkarmen med de to med-
leverede skruer.
Sæt dækslet på igen med åbningen nederst for at 
forhindre vandindtrængen.
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SF - Ohjeet

Tärkeää: Jos käytät valollista painonappia, tarvitset 
virtalähteeksi verkkovirtaa ja 8 voltin muuntajaa. 
Jos olemassa oleva ovikello on paristokäyttöinen 
on painikkeen valo poistettava.

Asennus 
Jos ovenkarmissa ei ole vanhaa reikää painonapin 
kaapelia varten, poraa 5 mm:n reikä haluamaasi 
kohtaan. 
Irroita varovasti nimikilpi painikkeen takaosasta.

Poista painonapin kansi varovasti painamalla 
painonapin alareunassa olevaa uraa pienellä ruuvi-
taltalla ja kiertämällä, jotta pääset käsiksi liittimiin. 

Syötä kaapeli ulos ovenkarmin reiästä sisäpuolelta 
käsin. Työnnä toinen johdin taustalevyn ylem-
mästä aukosta ja toinen alemmasta. Liitä johtimet 
painonapin taustalevyn liittimiin (ks. kuva 1). Jos 
olemassa oleva ovikello on paristokäyttöinen on 
painikkeen valo poistettava.

Johtimet voivat olla kummassa tahansa liittimessä, 
kunhan johtimet vain eivät ole kosketuksissa 
toisiinsa. 

Painike toimitetaan tyhjällä nimikilvellä varus-
tettuna johon voidaan kirjoittaa haluttu teksti. Kun 
kilven nimikortti on täytetty kilpi laitetaan takaisin 
painikeen takaosan kautta (ks. kuva 2).

Kiinnitä painonapin taustalevy ovenkarmiin kah-
della kiinnitysruuvilla.

Kiinnitä painonapin kansi paikoilleen niin, että ura 
on alaspäin veden sisäänpääsyn estämiseksi. 



- 4 -
www.elworks.dk

Art No. 6-406-1
Model: MP146L-UK

Slot

Name Card Cover
Name Card

1.

2.


