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Handmatig programmeren

Algemeen:
Deze ontvangers worden gebruikt in combinatie met diverse draadloze apparatuur zoals, Optiscan sensoren, Optiseat stoelalarm, deur/raam
contacten halszenders met en zonder man-down functie etc.
Zender Inleren:
1. Voorzie de ontvanger van voedingspanning.
Bij een 1312 gebeurt dit door de ontvanger aan te sluiten op het verpleegoproep systeem.
2. Na 2 seconden hoort u een pieptoon.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

3x

Druk direct na die pieptoon
op de toets van de ontvanger.
U hoort daarna 1 pieptoon ter bevestiging. U zit nu in de inleer modus.
De ontvanger heeft 3 zones waarin u een alarmzender kunt opslaan (zie tabel 1). De LED knippert 1x groen per seconde ter indicatie dat
deze in de standaard zone staat. U kunt deze zone wijzigen door op de toets te drukken
a. 1x drukken: Man-Down zone (LED knippert 2x per seconde)
b. 2x drukken: 24 Uur zone (LED knippert 3x per seconde
Wanneer u de gewenste zone heeft geselecteerd kunt u de zender gaan invoeren.
Maak hiervoor een oproep met de desbetreffende zender.
a. Wanneer deze succesvol is ontvangen en opgeslagen hoort u een victory toon.
b. Hoort u 1 lange pieptoon en brand de LED rood, dan betekent dit dat deze zender al in de ontvanger zit opgeslagen.
c. Hoort u een lange pieptoon, dan betekent dit dat het geheugen van de ontvanger vol zit (maximaal 16 zenders).
Indien u direct nog een zender wilt inleren herhaal dan de stappen 5 t/m 7 om uw extra zender in te leren.
Wanneer u alle zenders heeft ingeleerd, haal dan ze ontvanger uit het stopcontact om uit de inleer modus te gaan.

!Let op: Wanneer de ontvanger in inleer modus niets ontvangt of wordt bediend binnen 15 seconden, dan zal het systeem uit de inleer modus
gaan. Bij iedere bediening zal deze tijd worden gerest.

Tabel 1: Ontvanger Zones
Zone
Standaard

Man-Down

24 Uur

Functie
Zenders in deze zone worden ontvangen als de ontvanger
aan staat. Wanneer de ontvanger wordt uitgeschakeld zullen
de zenders niet worden ontvangen.

Bijvoorbeeld een Optiscan
Zenders in deze zone worden ook ontvangen als de
ontvanger uit staat (wel voorzien van spanning) en kunnen
worden gereset door de zender.

Bijvoorbeeld Man Down zender
Zenders in deze zone worden ook ontvangen als de
ontvanger uit staat (wel voorzien van spanning).

Bijvoorbeeld normale halszenders

Deurcontacten

Rookmelders

Groene LED indicatie tijdens inleren
Knippert 1x

Knippert 2x

Knippert 3x

(Alle) Zender(s) Wissen:
1. Voorzie de ontvanger van voedingspanning.
2. Na 2 seconden hoort u een pieptoon.

5x

3.
4.

Druk direct na die pieptoon
op de toets van de ontvanger.
U hoort daarna 1 lange pieptoon ter bevestiging en de LED knippert rood. U zit nu in de verwijder modus.

5.

WANNEER U ALLE ZENDERS IN 1X WILT WISSEN, DRUK DAN NU DE DRUKTOETS VAN DE ONTVANGER IN TOTDAT U EEN
VICTORY TOON HOORT (alle zenders zijn nu verwijderd).

6.

Als u een enkele zender wilt verwijderen, maak dan een oproep met de desbetreffende zender.
a. Wanneer deze succesvol is verwijderd hoort u een victory toon. .
b. Hoort u een lange pieptoon, dan betekent dit dat deze zender niet in de ontvanger was opgeslagen.
Herhaal stap 6 als u meerdere zenders wilt wissen.
Wanneer u de zender(s) heeft gewist, haal dan ze ontvanger uit het stopcontact om uit de verwijder modus te gaan.

7.
8.

!Let op: Wanneer de ontvanger in verwijder modus niets ontvangt of wordt bediend binnen 15 seconden, dan zal het systeem uit de verwijder
modus gaan. Bij iedere bediening zal deze tijd worden gerest.

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.
P a g i n a 1 v a n 1

