Handleiding
Draadloos stoelalarm

Voor meer informatie:

Voor Nederland:
Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond
Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97
E-mail: info@vahlkamp.nl • Website: www.vahlkamp.nl
Voor België:
Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770

1. Kennismaking

GARANTIE
Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik
van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.
Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie
vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de
reparatie zal verzorgen.
STORINGSWIJZER.
Opmerking1: Belangrijk is dat de Stoelalarmmat niet gevouwen wordt.
Opmerking 2: Het draadloos Stoelalarm is voorzien van een codenummer
(bijvoorbeeld 36-567). De code achterop de zendunit moet corresponderen
met de code achterop de ontvangstunit.
Opmerking 3: Indien de plug niet aangesloten is op de zendunit kan er geen
alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde gebeurt als de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand staat.
Opmerking 4: Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar
op de UIT-stand te staan in verband met onnodig batterijverbruik
Controleer bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de
schakelaar op de AAN-stand staat.
Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:
De LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit:
de kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.
Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:
- Zorg dat de stoel leeg is
- Zet de zendunit van UIT naar AAN.
Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is de mat beschadigd en dient
er contact opgenomen te worden met Vahlkamp.
Draadloos stoelalarm

Zojuist is het Draadloos Stoelalarm van Vahlkamp in ontvangst genomen.
Bijgaand geven wij een overzicht voor installatie en gebruik, maar eerst zetten
wij een aantal voordelen op een rij.
PLUSPUNTEN
Behalve het hoofddoel, het alarmeren via het (bestaande) oproepsysteem
indien de stoel verlaten wordt, kent het Draadloos Stoelalarm de volgende
pluspunten:
Instelmogelijkheid tijd.
De intervaltijd tussen het verlaten van de stoel en het doorgeven van het signaal aan het oproepsysteem is instelbaar. Deze intervaltijd kent een keuzemogelijkheid tussen direct, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 15 min.
Uitgebreide testmogelijkheden / batterijcontrole.
- De schakelaar wordt AAN gezet: de LED licht even rood op
- Er wordt contact met de mat gemaakt: de LED licht even rood op
- Het contact met de mat wordt verbroken: de LED gaat gedurende
5 seconden rood branden. U kunt dus controleren of de activiteit bij
de mat wordt gedetecteerd door de zendunit.
Geen hinderlijke snoeren.
Het Stoelalarm is draadloos. De Stoel kan daarom 5 à 10 meter van het oproepsysteem verwijderd zijn. Ook lopen er geen hinderlijke snoeren over de vloer.
1.1 Onderdelen
Het Draadloos Stoelalarm bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):
1. Zendunit, met aan/uit-schakelaar en tijdinstelknop.
2. Ontvangstunit, met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op
het oproepsysteem.
3. Stoelmat, grijze mat -35x35 cm- voor in de stoel, met kabel en plug.

Draadloos stoelalarm

2.2 Zendunit
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Plak de zendunit met behulp van de klittenband aan de achterkant van de
stoel. Zorg dat de schakelaar op stand UIT staat.
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Afbeelding 1: Onderdelen draadloos Stoelalarm

2. Installatie
2.1 Ontvangstunit
Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem,
zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

Stoelmat
De Stoelmat dient zodanig bij de patiënt / bewoner in de stoel gelegd te worden, dat de gebruiker er in het midden op zit. Verbindt vervolgens de jackplug
van de mat met de zendunit. Werk de kabel weg zodat de mat geen belemmering vormt bij het opstaan en weglopen van de stoel.
De installatie is nu compleet. Het systeem kan zodra alles aangesloten is getest
worden.
2.4 Testen
Het systeem dient op de volgende wijze in gebruik genomen te worden:
Stel de gewenste intervaltijd in. Houdt er rekening mee dat bij gebruik van de
directstand het oproepsysteem direct wordt geactiveerd. Wordt deze stand gebruikt bij een patiënt / bewoner die veelvuldig beweegt c.q. verzit dan bestaat
de mogelijkheid dat het oproepsysteem te vaak in werking treedt waardoor
een zekere onoplettendheid kan ontstaan.
Zet de zendunit AAN. De LED licht even rood op.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:
- bruin:		
NO
- groen:		
NC
- wit:			
COM

Wanneer de patiënt/bewoner de stoel verlaat licht de LED even rood op. Na
het verstrijken van de ingestelde tijd wordt het oproepsysteem geactiveerd en
knippert de LED rood gedurende 5 seconden.

Voorbeeld:
Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Het draadloos Stoelalarm is na het activeren van het oproepsysteem, direct
weer gebruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te
activeren.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de
buurt van de oproepaansluiting bevestigd te worden.
Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbindt de plug
met het oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven aan
het oproepsysteem.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de UITstand te zetten in verband met onnodig batterijverbruik.
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