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Gebruikershandleiding
Algemeen:
Zodra de druktoets wordt ingedrukt zal deze alarmeren en zal achter de druktoets een rode LED gaan branden. De zender is er in een antraciet en
een rode uitvoering. De zender kan doormiddel van het standaard bijgeleverde koord om de hals worden gedragen. Middels artikel “1184-strap” kan
de zender ook om de pols worden gebruikt. Voor het monteren van deze polsband behoeft de zender niet uit elkaar gehaald te worden. Het zacht
stoffen elastische bandje kan er simpel doorheen worden geregen. De sensor werkt samen met de bijgeleverde ontvanger.
Installatie ontvanger:
Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel. Sluit daarna de voedingsadapter aan een nabijgelegen
wandcontactdoos (figuur 1).

Figuur 1: Ontvanger
Werking:
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.
De zender wordt geactiveerd door op de drukknop te drukken. De zender zendt één alarm cyclus uit,
ongeacht hoe lang er op de knop gedrukt wordt. De zender is water en stofdicht (IP67) en kan dus
zondermeer onder de douche worden gedragen.
De zender stuurt een unieke code uit die alleen ontvangen kan worden door de bijbehorende ontvanger uit
deze set.
Figuur 2: Drukknop + LED
Als de knop ingedrukt wordt licht de rode LED achter de knop op ter indicatie dat de knop goed is ingedrukt
en de alarmmelding wordt verzonden (figuur 2).
Als tijdens het indrukken van de knop de LED knippert is dat een teken dat de batterij bijna leeg is en deze
zo snel mogelijk vervangen dient te worden. De batterij leeg melding wordt ook met de code meegestuurd en
zal dus ook kenbaar worden gemaakt op de ontvanger of Pager.

De halszender wordt standaard geleverd met een halskoord. Het halskoord is voorzien van een
veiligheidssluiting. Bij een ruk aan het koord zal dit open springen om persoonlijk letsel te voorkomen (figuur
3).
Batterij:
De voedingspanning voor de zender wordt geleverd door een 3 Volt Lithium cel, type CR2032.
Figuur 3: Halskoord
De batterij heeft een levensduur van maximaal 32.000 oproepen. Openen van de halszender om de batterij
te vervangen gebeurt door de 3 schroeven aan de achterzijde los te draaien. Nu kan het achterframe worden
verwijderd (waartussen het halskoord is opgesloten) en daarna kan de behuizing geopend worden.
Serienummer / set aanduiding:
De laatste vier cijfers van beide serienummers van de set zijn gelijk. Dit geeft aan dat de halszender en de ontvanger bij elkaar horen. U kunt deze
dan ook niet onderling met een andere set uitwisselen (figuur 4).

Figuur 4: Serie set aanduiding

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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