Handleiding
Tafelalarm met mat

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
Zojuist is de Tafelalarmmat van Vahlkamp in ontvangst genomen. De Tafelalarmmat is speciaal ontwikkeld voor mensen met handfunctieproblemen.
Er is slechts een lichte druk op de alarmmat nodig om het (bestaand) oproepsysteem te activeren.
1.1 Onderdelen
De Tafelalarmmat bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1) :
Zendunit, die d.m.v. een kabel met plug verbonden is met het alarmmatje.
Ontvangstunit, met 220 Volt adapter en kabelaansluiting voor het (bestaand)
oproepsysteem
Alarmmat, grijs alarmmatje van 170x170x4mm.

âi`ÕÌ

ÌÛ>}ÃÌÕÌ

>>
i`

i`

ÃV >i>>À

ÕÌ
>>À>Ì



!,!2-

/>vi>>À



/>vi>>À

«Õ}



«Ài«ÃÞÃÌii

Afbeelding 1: onderdelen Tafelalarm met mat
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2. Installatie
2.1 Ontvangstunit
Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw (bestaand)
oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.
De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:
- bruin:		
NO
- groen:		
NC
- wit:		
COM
Voorbeeld:
Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.
Steek de adapter in een 220 Volt wandcontactdoos en verbindt de plug met
het (bestaand) oproepsysteem.
2.2 Zendunit
Bevestig de zendunit aan de onder- of zijkant van de tafel
2.3 Alarmmat
Leg de alarmmat op tafel. Verbind vervolgens de plug van de mat met de
zendunit.
De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden door een lichte
druk op het midden van de mat uit te oefenen.
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2.4 Testen
Installeer de ontvangstunit zoals hierboven beschreven en druk op de mat.
De Led van de zendunit zal nu 5 seconden rood gaan branden om aan te
geven dat de mat de noodroep uitzendt.
De led van de ontvangstunit zal rood gaan oplichten en gaan zoemen, om
aan te geven dat de noodroep ontvangen is, vervolgens wordt het (bestaande)
oproepsysteem in werking gezet. Na 12 seconden gaat de led weer groen
branden en de zoemer stopt met zoemen om aan te geven dat de ontvanger
paraat is om een nieuwe noodroep te ontvangen.
Als deze stappen doorlopen zijn is de Tafelalarmmat klaar voor gebruik.
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.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de
reparatie zal verzorgen.
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