
 

 

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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Algemeen: 
De draadloze Optiseat alarmeert wanneer iemand opstaat van een stoel. Staat men langer dan een ingestelde tijd dan zal de Optiseat alarmeren 
naar de bijbehorende ontvanger uit deze set, welke de voedingspanning betrekt uit het verpleegoproepsysteem. 
 

Installatie en gebruik: 
Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel (figuur 1).  

 
Figuur 1: Ontvanger 

Enkele seconden nadat de ontvanger is gekoppeld aan het verpleegoproepsysteem, zal de ontvanger zichzelf inschakelen. De oranje toets heeft in 
deze set dan ook geen functie. 
 
Bediening Optiseat: 
Op het bedieningskastje van de Optiseat (figuur 2) bevindt zich een 
lampje om aan te geven of het kussen ‘aan’ of ‘uit’ staat (groen of 
rood) en een druktoets om het kussen aan/uit te zetten. 
 
Controle of systeem aan of uit staat: 

 druk kort op druktoets (figuur 2) 

 het lampje geeft aan of het systeem aan of uit staat. Rood is 
uit groen is aan. 

 
Aan- en uitzetten: 

 druktoets gedurende 3 seconden ingedrukt houden 

 het lampje wisselt van status en het systeem staat nu aan of 
uit. 

 dit wordt tevens met pieptoontjes kenbaar gemaakt. 2 korte 
piepjes is aan, 1 piep is uit. 

 Wanneer er iemand op het kussen gaat zitten, zal het lampje 
op het  

 bedieningskastje de status van het systeem laten zien. 
 

  

 
Figuur 2: druktoets + lampje 

Herinnerfunctie: 
wanneer het systeem wordt uitgezet en een cliënt uit de stoel wordt geholpen, zal bij een volgende keer wanneer de stoel wordt gebruikt, het kussen 
na 10 seconde vanzelf inschakelen. 
 
Standaard werkt de Optiseat als volgt: 

 zet het systeem aan 

 wanneer de cliënt opstaat van de stoel, klinkt gedurende 4 seconden (instelbaar) een pieptoon. Dit om een eventueel aanwezig 
zelfcorrigerend vermogen van de cliënt te activeren. 

 gaat de cliënt niet binnen 4 seconden zitten, dan zal een oproepsignaal worden gestuurd naar de bijbehorende ontvanger. 

 gaat de cliënt wel binnen 4 seconden zitten, dan stopt het piepsignaal en gebeurt er niets. 
 
Batterij leeg melding: 
Wanneer om de 5 sec. het lampje rood/groen oplicht dienen de batterijen vervangen te worden. Als het systeem aan staat dan zal ook om de minuut 
een korte pieptoon hoorbaar zijn. Vervang dan de 2 penlite batterijen (AA 1,5V). Als er te lang te lang gewacht wordt met het vervangen van de 
batterijen, zal er op de ontvanger een batterij leeg melding verschijnen. 
 
Afwijken van de standaard instellingen: 
Door de technische dienst kan de instelling van de standaardtijden en de snelheid van zenden worden gewijzigd. Zie pagina 2 van de handleiding. 
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Openen van de unit: 
Voor het openen van de unit dient u vier schroeven te verwijderen. De onderste 2 schroeven bevinden zich in het batterijencompartiment. 
 

Alarm vertraging S1 en S2: 
De Optiseat heeft een alarm vertraging. Dit is de tijd die de persoon heeft, om terug te gaan zitten voor het alarm gaat. Men kan hier kiezen uit 4 
verschillende tijden. Keuzes uit deze standaard tijden zijn: 1, 4, 15 seconden en 10 minuten. De laatste (10 minuten) kan eventueel op aanvraag 
gewijzigd worden. De keuze uit deze 4 tijden geschied middels de eerste 2 schakelaars S1 en S2 (figuur 3). 

 
Figuur 3: Alarm vertraging 

Zoemer schakelaar S3 en S4: 
Met de derde schakelaar (S3) kan de tijd van de zoemer worden ingesteld. Staat deze omhoog (ON)  is de zoemer hoorbaar tot het einde van de 
ingestelde alarm vertragingstijd. Staat S3 naar beneden (OFF) is de zoemer 1 seconde hoorbaar, ongeacht de ingestelde alarm vertragingstijd. Met 
de vierde schakelaar (S4) kan de zoemer aan of uit geschakeld worden. Staat deze omhoog (ON) is de zoemer hoorbaar zoals ingesteld met S3. 
Staat S4 naar beneden (OFF) is de zoemer helemaal uitgeschakeld bij alarm. 

 
Figuur 4: Zoemer aan / uit 

Let er bij het sluiten van de unit op dat het lampje in het daarvoor bestemde gaatje komt. 
 
LET OP!!! Na verandering van de instellingen dient de Optiseat 1x uit- en ingeschakeld te 
worden om de nieuwe instellingen te activeren! 
 

 
 
 

 


