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Gebruikershandleiding
Algemeen:
Dit deurcontact registreert wanneer er een deur wordt geopend. De sensor werkt samen met de bijgeleverde ontvanger. De sensor bevat een
Aan/Uit schakelaar en wordt gemonteerd op het kozijn.
Installatie en gebruik:
Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel. Sluit daarna de voedingsadapter aan een nabijgelegen
wandcontactdoos (figuur 1).

Figuur 1: Ontvanger
Installatie en gebruik:

Monteer het bodemdeel middels schroeven, dubbelzijdig plakband of klittenband op het kozijn (figuur 1).

Plaats de print eerst in de printsteunen en druk dan de print op zijn plaats bij de bevestiging clip ( figuur 1).

Monteer het afdekkapje en let daarbij op, dat de aansluitdraden van de schakelaar niet klem komen te zitten.

Let er op dat het magneet locatie teken aan de zijde van de magneet zit. (Figuur 2 en Figuur 3).

Monteer de magneet op de deur (figuur 2).

Test de werking van het deurcontact

Figuur 2: Bodemdeel

Figuur 3: Bevestiging Kozijn

Figuur 4: Locatie teken

Om te voorkomen, dat de cliënt het deurcontact zelf uitschakelt, dient u deze bij voorkeur aan de buitenzijde van de deur te monteren.
Inschakelen:
Enkele seconden nadat de voedingsadapter in de wandcontactdoos is gestoken, zal de ontvanger zichzelf inschakelen. De oranje toets heeft in deze
set dan ook geen functie. Inschakelen: verlaat de ruimte. Schakel het deurcontact in bij gesloten deur (schakelaar op stand 1).
Uitschakelen:
schakel het deurcontact uit voordat u de deur opent om de ruimte te betreden. (schakelaar op stand 0).
Batterij vervangen:
Zodra de batterij van het deurcontact bijna leeg is, zal deze dit melden aan de ontvanger
Vervang de batterij alleen door een zelfde type. CR2 ½ AA 3 volt. Artikel 1183
Opmerking:

Het monteren van een deurcontact op een stalenkozijn kan invloed hebben op het zendbereik van het deurcontact.

Na montage altijd testen!
Serienummer / set aanduiding:
De serienummers van beide componenten van de set zijn gelijk. Dit geeft aan dat het deurcontact en de
ontvanger bij elkaar horen. U kunt deze dan ook niet onderling met een andere set uitwisselen. (figuur
5).

Figuur 5: Serienummer sets

DAZA Opticare B.V. volgt een politiek van voortdurende verbeteringen in de ontwikkeling van haar producten. De technische gegevens worden hierdoor mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd.
Dit product is geclassificeerd als een elektrisch en elektronisch apparaat. Indien u besluit zich te ontdoen van dit product, zorg dan a.u.b. dat dit gebeurt in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake afval van elektrische en
elektronische apparaten (AEEA) en conform de locale wetgeving met betrekking tot deze richtlijn.
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