Handleiding
Zuster Alarm Systeem (ZAS)

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
Het ZAS is een systeem dat wordt toegepast om een alarmering b.v. van een
bedalarm, teleroep of onrustmelder te ontvangen op een pieper. Er wordt veel
gebruik gemaakt van dit systeem in de zorgsector. Bijvoorbeeld op plaatsen
waar geen (bestaand)oproep-systeem is zoals aanleunwoningen of gezinsvervangende tehuizen.
1.1 Onderdelen
De ZAS 1 bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):
ZAS 1, De unit die het alarm ontvangt en doorgeeft aan de pieper.
Pieper, dit is een handzame ontvanger die het alarmsignaal ontvangt.
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Afbeelding 1: onderdelen Zas 1
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ZAS 1
Het ZAS ontvangt alarmmeldingen van bijvoorbeeld een bedalarm en bij ontvangst van een alarmmelding wordt de pieper geactiveerd. Het ZAS is standaard uitgevoerd met een 220 Volt adapter en een binnen-antenne.
Pieper(s)
Dit is een pieper die bijvoorbeeld het afdelingshoofd bij zich dient te dragen,
zodat wanneer een alarmmelding wordt gegeven men deze ontvangt.
- voorzien van een clip om aan broek- of jaszak te bevestigen;
- voeding 3 Volt gelijkspanning, 2 stuks AAA batterijen eenvoudig te vervangen;
- “batterij leeg” indicatie;
- 60 sec. interval herinneringsoproep;
- afmeting, 84x54x20mm;
- gewicht ca. 85 gram;
- groot ontvangstbereik, richtingonafhankelijk, eventueel te vergroten met het
plaatsen van een buitenantenne

2.2 Pieper
Schuif het knopje op de bovenzijde van de pieper in de stand ON. De pieper
piept kort om aan te geven dat hij paraat staat.
Als beide onderdelen zijn ingeschakeld als hierboven beschreven kan het systeem getest worden door een alarm te maken op de alarmingang.
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.

2. Installatie
2.1 ZAS
Het ZAS wordt als volgt aangesloten:
U dient op de connector aan de onderzijde een 6,3 mm mono-jackplug aan te
sluiten met een potentiaalvrij maakkontact van bijvoorbeeld de teleroep.
Zet het ZAS op een vaste plaats in de buurt van de gewenste alarmering. Verbind/steek de mono-jackplug en steek de 230V AC in de wandcontactdoos.
Het Zas kan nu het alarm doorgeven aan de pieper.
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