
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1184 – V2M - Daza Hals / Pols zender 

ALGEMEEN 

De Daza hals en polszender 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.  

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.  
 
Wanneer de knop wordt losgelaten kan 
na 4 seconden het volgende alarm 
worden verstuurd 
 
De zender is water en stofdicht (IP67) en 
kan dus zondermeer onder de douche 
worden gedragen. 
 
De zender dient te worden gekoppeld op 
de Daza ontvanger of Pager 

LED INDICATOR 

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.  
 
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. 
 

V 2020 – 1.0 

ALARMEREN 

QUICKSTART GUIDE 



     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het 
is niet nodig de batterijen te verwijderen. Schakel de 
ontvanger uit om te voorkomen dat u tijdens het 
schoonmaken een alarm veroorzaakt. Gebruik een 
vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet 
de doek tussentijds schoongespoeld worden. Hierna 
kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen met 
een schone doek.  
 
De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:  
- water  
- desinfectiemiddelen,  zoals chloor 1000 ppm en 
chloor 250 ppm 
- alcohol 70%  
 
Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:  
- bleekmiddelen 
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen  
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton 
bevatten 
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.  
 
Doe het middel van uw keuze op een doek zodat deze 
wat vochtig wordt. Was het product niet in een 
wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. 
Door deze schoonmaakinstructie op te volgen blijft 
het apparaat in optimale conditie. 

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  
 
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 voedingspanning voor de zender 

wordt geleverd door een 3 Volt Lithium 

cel, type CR2032. 

Het 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 en kan de behuizing geopend 
worden. 
 
Schuif voorzichtig de batterij uit de 
batterijhouder. Voorkom dat er kracht 
op de batterijhouder komt 

Als extra optie is het mogelijk om een trilfunctie 
als feedback in te schakelen. Standaard staat deze 
uit. De trilfunctie kan op de volgende manier 
geactiveerd worden: 

• Druk de knop in en houd deze ingedrukt. 

• Zodra de LED gaat branden de knop 
loslaten en daarna meteen 2x achter 
elkaar op de knop drukken.  

• Ter bevestiging zal de halszender nu 
trillen en een alarm uitzenden. 

Als nu de knop ingedrukt wordt licht de rode LED 
achter de knop op én trilt de halszender ter 
indicatie dat de knop goed is ingedrukt en de 
alarmmelding wordt verzonden. 
 
De trilfunctie uitschakelen gaat op dezelfde 
manier als inschakelen. Ter bevestiging zal de 
halszender alleen een alarm uitzenden. 
 
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 trilfunctie wordt tijdelijk 
uitgeschakeld totdat de batterij vervangen is. 

NEK KOORD / STRAP TRILFUNCTIE 

BATTERIJ VERVANGEN REINIGING EN DESINFECTIE 


