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Innhold



Lydgiver til Cognita Klokka
Denne manualen beskriver hvordan du bruker Lydgiver sammen med Cognita Klokka.
At den er trådløs vi si at det ikke er nødvendig å trekke kabel mellom sender og mottaker. 
Istedet benyttes radiobølger som trenger gjennom dører, glass og vegger, men rekkevidden 
kan variere avhengig av lokale forhold. Oppgitt rekkevidde er 50 meter dersom det er fri sikt 
mellom mottaker og sender. Test derfor ut før du monterer om du har forbindelse.

Sender
Senderen kobles til Cognita Klokka på klokkas høyre side. Her er det et lite hull, som passer 
til senderens kontakt. Når alarmen/påminningen på Cognita Klokka aktiveres, vil senderen 
gi signal om at mottakeren skal pipe. For å teste lydgiveren kan en også trykke på knappen. 
Fest senderen til veggen med de to vedlagte skruene. Dersom man bytter batteri, pass på at 
pluss og minus blir plassert riktig.

Mottaker/Lydgiver
Pass på å ha montert batterier i mottaker/ lydgiver.
Ta en funksjonstest på valgt plassering før endelig montering gjøres.
Ikke plasser mottakeren over varmeovner eller i baderom hvor det er høy fuktighet. Heller 
ikke i nærheten av elektrisk utstyr som kan gi forstyrrelser, f. eks. radio, TV, mikrobølgeovn 
o.l. Mottakeren påvirkes av alle typer radiosignaler, men kun riktig frekvens og kode skal 
kunne detekteres.

Teknisksk data
Mål Mottaker: 122mm x 30(70)mm x 66mm  -  Vekt: 140 gram
Mål Sender: 92mm x 45mm x 20mm  -  Vekt: 58 gram
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Kontakt

Support
Tlf: 22 12 14 50 
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo 

Postadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396 
4993 Sundebru

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse 
med løsningen må du gjerne kontakte oss.


