
   

  

  

7082 – Daza Optiscan 

QUICKSTART GUIDE 

AAN DE SLAG 

Installatie 
1) Plaats de sensor op de vloer op 

een veilige plek, kijkend in de 
richting van het bed. 

2) Plaats bij voorkeur de sensor 
minimaal 2 meter van het bed 
vandaan. 

3) De sensor heeft een kijkhoek 
van 90 graden. Zorg ervoor dat 
er geen objecten voor de sensor 
staan.  

AANZETTEN 

De bediening voor het aan en 
uitzetten van het product gebeurt 
op de ontvanger van de Optiscan. 
De Optiscan zal ten alle tijden aan 
blijven staan.  
 
15 seconden regel  
Bij detectie van beweging zal het 
product eenmalig alarmeren 
waarna de 15 seconden regel actief 
is. Wanneer de sensor voor 15 
seconden geen beweging ziet, dan 
zet de sensor zichzelf weer op 
actief. 
 

UITSCHAKELEN 

U kunt de Optiscan niet op het 
product zelf uitschakelen. Dit 
gebeurt op de ontvanger. 
Raadpleeg hiervoor de 
desbetreffende handleiding.  
 
 
Na binnenkomst in de kamer kunt u 
eventueel het alarm afstellen op het 
verpleegoproepsysteem en kunt u 
de ontvanger tijdelijk uitschakelen.  
 
Vergeet niet deze weer in te 
schakelen bij het verlaten van de 
kamer. De Optiscan is na 15 
seconden, zonder beweging weer 
actief.  

BATTERIJ VERVANGEN 

RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN! 
 

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.     

(Daza art. nr. 7083). 

 
1) Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant 

van de Optiscan 
2) Vervang de batterij met de pluspool naar 

rechts. 
3) 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. 

 
 

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. 

REINIGING EN DESINFECTIE 

V 2020 – 1.0 

AANZETTEN 



 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

DE OPTISCAN GEEFT ZO NU EN DAN EEN VALS ALARM! 
 

De Optiscan registreert warmtebeweging. De software in het product probeert waar 

mogelijk vals alarmen te voorkomen. Op dit proces te helpen is het raadzaam de 

volgende punten in acht te nemen: 

- Plaats de Optiscan altijd op de grond. 

- Plaats de Optiscan minimaal 2 meter bij het bed vandaan. Hierdoor verklein 

je de kans op alarmen door wapperende dekens of armen naast het bed. 

- Voorkom dat er direct zonlicht in de Optiscan kan schijnen. 

 

WIJ GEBRUIKEN GEEN BEDHEK, WAAR PLAATS IK DE OPTISCAN ALS MEN LANGS 
BEIDE ZIJDE HET BED KAN VERLATEN? 
 

Bij de meeste bedden zal de Optiscan onderdoor het bed heen kijken. Ook hier geld 

dan de regel om de Optiscan minimaal 2 meter bij het bed vandaan te plaatsen. 

De Optiscan heeft een kijkhoek van 90 graden, waardoor deze een breed vak zal 

bewaken. De Optiscan kijkt ongeveer 5 meter ver. 

 

HET ALARM VAN DE OPTISCAN KOMT NIET MEER OP ONS 
VERPLEEGOPROEPSYSTEEM 
 

De Optiscan is gekoppeld aan een Daza Ontvanger. Deze zijn als set met elkaar 

geconfigureerd. Het is daarom belangrijk om deze producten niet te verwisselen met 

mogelijke andere sets binnen uw organisatie.  

Daarnaast zal de Ontvanger het alarm doorsturen via de kabel die is aangesloten 

tussen de ontvanger en het verpleegoproepsysteem. 

U kunt de werking als volgt controleren: 

- Zorg dat de Daza ontvanger is ingeschakeld en is verbonden aan het 

verpleegoproepsysteem 

- Zet de Optiscan aan en leg deze met de lens naar beneden plat op de grond 

en wacht 15 seconden. 

- Terwijl u de Optiscan optilt en naar uw toe draait moet u naar twee dingen 

kijken: 

o Geeft de Optiscan een groende LED? Dit is de indicatie dat de 

Optiscan beweging detecteert en een alarm stuurt naar de 

ontvanger. 

o Brand tegelijkertijd de rode LED op de ontvanger voor minimaal 1 

seconde? Dit is de indicatie dat het alarm wordt doorgegeven aan 

het verpleegoproepsysteem. 

o Zit er een knik of beschadiging aan de kabel?  

- Herhaal desnoods deze test om alle 3 de punten te controleren. Indien deze 

punten prima werken, probeer de producten dan eens uit op een andere 

kamer. Er kan een probleem zitten in het verpleegoproepsysteem. 

- Is er wel een punt uit de test die niet lijkt te werken, neem dan direct 

contact op met uw leverancier.  

 

 


