Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104
[extra: Set 3-Bewegingsdetectiesensoren TX-105]
Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product,
waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de
voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED 2014/53/EU. De
Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk
“Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de
gebruiksaanwijzing.
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut
vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).
Gratis E-mail: support@technaxx.de
Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of het delen produkt
zorgvuldig. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. In het geval
van de garantie, neem dan contact op met de dealer of de winkel waar u dit product
heeft gekocht.
Garantie 2 jaar

Bijzonderheden
Draadloze transmissiebereik ~100m Ontvanger
Sensor
Zeer korte sensor trigger tijd van 0,5 seconden
Uitbreidbaar tot 5 sensoren met één ontvanger
Verstelbare sensor bewegingsdetectie afstand tot 12m
70° detectiehoek voor sensor
3 alarmmethoden: trilling, geluid, LED-licht
Sensor beschermingsklasse IP66 (stof & waterdicht)
Ontvanger met riem gesp
Werkt op batterijen* (*niet inbegrepen)
Functionele & gemakkelijke
afhandeling

Technische specificaties
Transmissie

Ontvanger

Sensor ~100m (open gebieden)

Energieverbruik ≤ 2mA / 4,5V
PIR: afstand ~12m, hoek 70°, activeringstijd ≤ 0,5 sec.
Sensor

Signaalsterkte ≤ 10mW / Beschermingsklasse IP66
Stroomvoorziening:3xAAA batterijen* (*niet inbegrepen)
Gewicht 132g / Afmetingen (L) 14 x (B) 10 x (H) 4cm
Energieverbruik ≤ 8mA / 4,5V

Ontvanger Stroomvoorziening:3xAAA batterijen* (*niet inbegrepen)
Gewicht 82g / Afmetingen (L) 8,0 x (B) 5,5 x (H) 4,0cm
Sensor: tot 400 uur (~16 dagen)
Batterij levensduur

Ontvanger: tot 100 uur (~4 dagen)
Sensor standby-tijd ~6 maanden
(wanneer er niets wordt geactiveerd)

Trilling-alarm

15 seconden, intensiteit verstelbaar

Alarmgeluiden

15 seconden, volume instelbaar

Transmissie frequentie

433 MHz draadloze

Bedrijfstemperatuur

–20° tot +60°C

Opslagtemperatuur

–30° tot +70°C

Luchtvochtigheid

5% tot 90%

Draadloze veiligheidsalarmset TX-104 (1 ontvanger & 2 sensors),
2 montagebeugel, Gebruiksaanwijzing

Ontvanger

Sensorsignaal-controle

1

Antenne

3

Luidspreker

LEDs: 1,2,3,4,5

4

3.5mm oortelefoonaansluiting 5

Volumeregelaar

6

Aan/Uit-controlelampje

7

Koordaansluiting

8

AAN/UIT schakelaar

9

Riemclip

10 + 12

Batterijpool –

2

11 Batterijpool +

Inschakelen
Na het installeren van 3x AAA batterijen, stel de
schakelaar in op de stand “AAN” en het
aan/uit-controlelampje knippert continu ROOD.

Opmerking: Duw het batterijdeksel omlaag en haal het af om de
batterijen in de ontvanger te installeren. Haal de batterijen uit als u
het artikel langere tijd niet denkt te gebruiken.

Opgelet: De ontvanger is niet waterdicht. Dompel het nooit onder
in water of een andere vloeistof. Dit kan schade aan het apparaat
veroorzaken en uw garantie ongeldig maken. Als u de ontvanger in
een waterdichte behuizing plaatst, geeft dit een negatieve impact op
de ontvangst van het signaal.

Sensor

13 PIR-sensor

14 Antenne

15 Stander (180°draaibaar)

16 Riemaansluiting

17 Aan-knop

18 Montage-aansluiting

19 Batterijvak

20 Schroef

21 Deksel van de batterijvak
Inschakelen
Na het installeren van 3x AAA batterijen, druk op
de aan/uit-knop om de sensor in te schakelen. De
groene LED knippert 2s en dooft vervolgens om op
batterijvermogen te besparen. Opmerking: Open/
dicht het batterijvak van de sensor met behulp van
een schroevendraaier of een muntstuk. Opgelet: De sensor is
alleen IP66 waterdicht. Dompel het nooit onder in water of een
andere vloeistof. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken en
uw garantie ongeldig maken.

Algemeen
Plaats de sensoren in uw tuin of rond uw huis en wordt ingelicht door
de ontvanger (trilling, geluid of licht) zodra er iemand uw eigendom
betreedt. Let op de maximalo bereik van de sensoren.
De ontvanger op de sensoren aansluiten
Als de ontvanger en de sensoren ingeschakeld zijn, worden de
sensoren draadloos en automatisch op de ontvanger aangesloten.
Het overeenkomstig signaalcontrolelampje (1,2,3,4,5) knippert 15
seconden met geluid en trilling, en brandt vervolgens continu groen.
Het maximum aansluitbereik is 100m in een open ruimte.

Extra sensoren
U kunt tot 5 sensoren op één ontvanger aansluiten. De sensoren
worden draadloos en automatisch op de ontvanger aangesloten. Als
u drie extra sensoren wilt kopen, zoek naar ”Set 3-Bewegingsdetectiesensoren TX-105”.

Het alarm instellen
1

Geluidsalarm

2

Trillingsalarm

3

LED-lichtalarm

Zorg eerst dat de ontvanger en sensoren zijn ingeschakeld en met
succes zijn verbonden. Als de sensor door beweging wordt
geactiveerd, knippert het overeenkomstig signaalcontrolelampje 15
seconden op de ontvanger, samen met het geluids- en trillingsalarm.
Het lampje blijft vervolgens groen branden tot de volgende
activering.

Opmerking:
Als de ontvanger zich ver van de sensor bevindt, trek de antenne
van de ontvanger uit voor een betere ontvangst
Regel het
geluidsvolume met de volumerregelaar aan de bovenkant
U kunt
tevens een koptelefoon gebruiken om het geluidsalarm te horen
Het groene 1,2,3,4 en 5 controlelampje dat knippert geeft aan
welke overeenkomstige sensor geactiveerd is.

De sensor instellen

Voor een optimale detectie wordt het aanbevolen om de sensor
0,3 tot 2m boven de grond en op een afstand van 3, 6 of 9m van
uw monitor of detectiegebied te installeren. Het maximum
detectiebereik is 12m in een open ruimte.
Opmerking: Houd bladeren/takken en kleding uit de buurt van
de sensor om een ongewenste activering te vermijden. Het wordt
aanbevolen om de sensor in een open ruimte te installeren.
Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt
van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op
de juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen.
Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen
door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen,
misvormen of opladen! Risico op letsel! Gooi nooit batterijen in een vuur!
Ontploffingsgevaar!
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn
grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur
niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen
verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd
het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN
oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het
toestel na het reinigen zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland
GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

