ANHÖRIG SÄNDARE / BABYVAKT
Bruksanvisning för Användare / Installatör
A-2656-2691-2690
Gratulerar till köpet av din ”Signolux Anhörig sändare /babyvakt”. Du har valt Signolux från
Humantechnik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den
berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN
I din förpackning skall du finna följande
tillbehör som medföljer:
-Sändarenheten
-3x batteri typ AAA*
-Babymikrofon med kabel*
-Montagedetaljer för fastsättning*
-Nätadapter*
-Användarmanual
-Garantikort
Om någon del saknas, vänligen kontakta
din återförsäljare omgående, eller
kontakta tillverkaren omgående.
*finns även som reservdel

OBS! Var noga med att placera batterierna
med rätt. (Se Bild)

När du har satt i batterierna placerar du
fronten på enheten, lämna cirka en
centimeter nertill på enheten. (se Bild)

HANDHAVANDEBESKRIVNING
Första gången du använder enheten
behöver du sätta i de medföljande
batterierna. Börja med att ta bort den
främre fronten på enheten för att få
tillgång till batteriernas placering. Tryck
den främre fronten uppåt. (Se Bild)
Tryck ner fronten tills du hör ett klick. Nu
är fronten i sin ordinarie position.

När fronten har flyttats en bit upp kan den
tas bort och batterierna kan placeras i
dess fack.

ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS
Denna produkt är en kombination av
produkterna Akustisk sändare, A-2656-0,
Babymikrofon, A-2691-0, samt
nätaggregat, A-2690-0.
Första gången du använder enheten
måste den paras ihop med samtliga
mottagare som den skall kommunicera
med. Har du fått ditt varseblivningssystem
förskrivet av Landstinget, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan så
har installationen med stor sannolikhet
ingått.

För mer information besök vår hemsida.
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Om inte så har du fått tillgång till den
manual som är avsedd för ordinatörer och
installatörer. I denna beskrivs mer utförligt
hur man parar nya enheter till systemet.
Enheten kan fungera på bara batteridrift
men vi rekomenderar att du som
använder Babyalarm alltid har den
kopplad till ett nätaggregat.
SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna sändare registrerar akustiska
händelser och skickar signal till mottagare
i samma serie. Mottagaren ger dig
varseblivning via akustisk, visuell eller
taktisk signal (beroende på vilken typ av
mottagare du har). Denna enhet kan
användas som Babyalarm men också som
sändare för telefon, dörrklocka, alarm
eller annat ljud, men för det fallet finns
separat manual.
Ljudet från barnet fångas in akustiskt via
en speciell typ av mikrofon. Känsligheten
på mikrofonen kan justeras via en
justeringsskruv på enhetens undersida, se
bild 2. När installationen av Babylarmet
gjordes så justerades känsligheten in,
denna kan dock behöva justeras lite då
och då under tiden som den används.
Detta kan göras via justeringsskruven för
utgång 2, se bild.
Börja alltid med att ha det högsta värdet
och skruva känsligheten neråt till dess att
enheten inte detekterar fellarm så som
exempelvis snarkningar eller annat.

ANVISNINGAR FÖR NORMALT
UNDERHÅLL
Denna enhet behöver inget direkt
underhåll. Om enheten blir dammig eller
smutsig så torkas den av med en torr mjuk
dammtrasa.
Placera inte enheten i våtrum eller på
platser där den utsätts för hög värme eller
konstant solljus. Enheten skall placeras på
fast yta och skall inte vara utsatt för
konstanta rörelser eller skakningar.

OBS! Se till att mikrofonen, sladdar och
annat som tillhör sändaren inte kan nås
av barnet.

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

TEKNISKA DATA
Strömförsörjning:

3x AAA batterier 1,5v

Höjd

Eller
230V, 50Hz, 6V DC 1000mA
75mm

Bredd
Djup
Vikt

122mm
38mm
128g (exkl. batterier)

Sändningsfrekvens
Stand-by

868,35MHz
1-2 år

Denna produkt är i överenstämmelse med EU direktiv:
2011/65/EC RoHS-direktivet
2002/96/EC WEEE -direktivet
1999/5/EC R&TTE -direktivet
Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att
tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.
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