INSTALLATIE
Vaste montage
VERWIJDER DE SCHROEF
VERWIJDER DE BEHUIZING VAN DE BASIS
DRUK OP DE KLEM EN VERWIJDER HET PLAATJE
MARKEER DE BOORGATEN EN MONTEER DE BASIS MET
2 VERZONKEN SCHROEVEN
5) PLAATS DE MAGNEET OP DE DEUR MET 2 SCHROEVEN
1)
2)
3)
4)

1189 – Daza Deurcontact

V 2020 – 1.0

Let op er zit een markering op de behuizing. Deze
markering moet richting de magneet zitten.
Markering

Indien u geen vaste montage wilt gebruik dan goede
dubbelzijdige tape. Om te voorkomen, dat de cliënt het
deurcontact zelf uitschakelt, dient u deze bij voorkeur aan
de buitenzijde van de deur te monteren.

QUICKSTART GUIDE

BATTERIJ DEURCONTACT

AAN / UIT SCHAKELEN VAN HET DEURCONTACT
Inschakelen:
Het deurcontact werkt samen met de Daza ontvanger of Pager. Zorg dat
deze in werking zijn en eventueel zijn verbonden met het
verpleegoproepsysteem. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende
handleiding.
• Verlaat de ruimte en schakel het deurcontact in bij gesloten
deur (schakelaar op stand 1). Het systeem zal u alarmeren
wanneer de deur wordt geopend. Een LED licht op wanneer er
een alarm of sabotage melding verstuurd wordt.
Uitschakelen:
•
•

Schakel het deurcontact uit voordat u de deur
opent om de ruimte te betreden (schakelaar op
stand 0).
Stel eventueel het alarm af op uw
verpleegoproepsysteem.

Voeding wordt verkregen van een 3.0 Lithium
Thionyl Chloride batterij. Bij een zwakke
batterijspanning zal automatisch een lage
batterijspanning melding aan elk verzonden bericht
worden toegevoegd. U kunt dit herkennen op de
gekoppelde ontvanger (Rode led knippert) of op het
batterij-icoon op de Pager. Gebruik voor vervanging
van de batterij een CR2 ½ AA 3 volt. Artikelnummer
1183

REINIGING EN DESINFECTIE
Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te
verwijderen. Schakel het apparaat 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. Spuit of giet
het schoonmaakmiddel niet direct op de apparatuur. Op die manier kan vocht via de
kiertjes van de behuizing naar binnen lopen. Dompel het product nooit onder, was het
niet in een wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. Door deze
schoonmaakinstructie op te volgen blijft het apparaat in optimale conditie.

VEEL GESTELDE VRAGEN
IK KRIJG GEEN ALARM WANNEER IK HET PRODUCT TEST.
Zorg bij de montage ervoor dat het
markeringsstreepje op het deurcontact in de
richting van de magneet zit. De maximale
afstand tussen het deurcontact en de
magneet mag niet meer dan 6mm bedragen.
Controleer ook de verbinding naar de Daza
ontvanger en eventuele koppelkabel naar het
verpleegoproepsysteem.
Neem bij twijfel altijd contact op met uw
leverancier.
Markering

