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Gebruikershandleiding
Algemeen:
De draadloze Optiscan alarmeert wanneer iemand aanstalten maakt om het bed te verlaten. De sensor bevat een
aan/uit schakelaar en werkt samen met de Daza Pagers en de Daza ontvangers. Echter daar de Daza ontvangers al
uitschakelbaar zijn raden wij deze combinatie af. Het gevaar bestaat anders dat fouten met in en uitschakelen worden
gemaakt.
Installatie en gebruik:
Plaats de sensor, kijkend richting het bed, op de vloer (figuur 1). Zorg ervoor dat de
sensor op een veilige plek staat, zodat de bewoner hier geen last van heeft,
bijvoorbeeld onder een stoel of kast. Het geniet sterk de voorkeur de sensor
minimaal 2 meter van het bed te plaatsen. De sensor kijkt in een hoek van 90
graden over een afstand van circa 5 meter. Zorg ervoor dat er geen objecten direct
voor de sensor staan (figuur 2).
Figuur 1: Sensor Plaatsing

Aanzetten:
1. Zet de sensor aan door achterop de steun de schakelaar op “1” te zetten ( 0
is uit ).
2. Verlaat de kamer.
3. De sensor schakelt zichzelf automatisch in wanneer deze gedurende 15
seconden géén beweging over de vloer heeft waargenomen.
Figuur 2: Kijkhoek Sensor

Note:

De sensor zal de eerste 5 sec. na inschakeling met de schakelaar nog
geen alarmen doorzenden. Dit om een vals alarm bij inschakelen te
voorkomen.

Uitzetten:
1. Loop de kamer in en zet de sensor uit.
2. Stel eventueel het alarm af.
LET OP!! De schakelaar schakelt de zender van de sensor uit en niet de sensor zelf.
Het lampje achter de lens wat oplicht bij beweging voor de sensor geeft u dus geen
indicatie van of de sensor in- of uitgeschakeld staat.

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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Batterij vervangen:
Wanneer de led achter de lens elke 5 seconde kort rood oplicht moet de batterij van de
sensor zo snel mogelijk vervangen worden.
Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat 2/3 AA.
Alleen bij het gebruik van een originele batterij van het merk Saft, type LS17330 kan
een juiste werking worden gegarandeerd
(Daza art. nr. 7083).
Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de steun.
Vervang de batterij volgens fig. 3, met de plus pool naar rechts.
Na het vervangen van de batterij kan de sensor enige tijd nodig hebben om te kalibreren.
Dit is te zien door het regelmatig oplichten van de groene led achter de lens.
Figuur 4: Batterij plaatsing

RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!
Inloopvertraging:
Tussen het detecteren van een beweging en het aansturen van de zender zit een tijdsvertraging van standaard 1
seconde. Indien gewenst kan deze vertraging worden verhoogd naar 3,5 of 10 seconden. Hierdoor krijgt u de
mogelijkheid om de ontvanger uit te schakelen voordat er een alarm wordt verzonden. Dit doet u door Jumpers (figuur
4) te verzetten naar de bijbehorende stand.

1 seconde (standaard instelling)

3 seconden

5 seconden

10 seconden

Fabriekinstellingen

Schakelaar 3 t/m 8 mogen NOOIT verzet worden!!!
Bij wijzigingen kan een juiste werking van de sensor NIET worden gegarandeerd.
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