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Quick-guide  
– Når klokken ringer ”af sig selv” 

 
 
 

Dørklokke og dørtryk leveres kodet fra fabrikken. Kodningen laves for at forhindre 
sammenfald med andre trådløse produkter. Hvis klokken alligevel ringer ”af sig selv” 
har den samme kode som andet udstyr i området og aktiveres derfor. Dette kan 
ændres ved at ændre koden på din dørklokke. Dørklokken er desuden lavet til at 
fungere sammen med 4 dørtryk og derfor ”åben” for 4 koder. Det er vigtigt at kode 
din dørklokke med 4 koder, så den ”lukker” og dermed ikke modtager andre signaler. 
 
Gør følgende: 
 

- Åbn batterirummet på dørtrykket – her ses 4 jumpere som bruges til 
kodning (se foto).  

- VIGTIGT – Fjern batterierne i både dørklokke og dørtryk 
- Fjern en eller flere af jumperne i dørtrykket (Husk denne kombination til 

senere brug) 
- Sæt batterierne i dørklokke og dørtryk igen.  
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 1 sendes nu til dørklokken. 
- Fjern endnu én jumper i dørtrykket 
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 2 sendes nu til dørklokken. 
- Fjern endnu én jumper i dørtrykket 
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 3 sendes nu til dørklokken. 
- Fjern endnu én jumper i dørtrykket 
- Tryk herefter én gang på dørtrykket – kode 4 sendes nu til dørklokken. 
- Montér jumperne igen – SOM KODE 1 – Vigtigt! 
- Tryk på dørtrykket og test at dørklokken ringer.  

 
 
Kontakt L-Team kundeservice tel. 63 15 05 30 eller e-mail: kontakt@L-Team.dk hvis 
du har spørgsmål. 

 

 

 
 

Dørtryk model 32407 
- findes bl.a. i L-home dørklokker og 

ensonordic postmeldere 

 BEMÆRK 
Vælg quick-guide efter hvilket 

dørtryk klokken har ! 


