Draadloze Noodknop (PB-S1)

Onderdelenbeschrijving
Gebruik

1. Nood/Leer Knop
Houd de knop ingedrukt voor 3 seconden om een leercode te
versturen of om het noodalarm te activeren..

Alarm Activeren

2. LED Indicator

Houd de knop ingedrukt voor 3 seconden om het Nood Alarm te
activeren.

De LED-indicator licht op wanneer er een signaal verzonden is.

Inhoud van de verpakking
1 x Noodknop
2 x pluggen en schroeven
1 x dubbelzijdige tape
1 x CR2032 3V 240mAh Lithium batterij

Batterij
De Nood Knop gebruikt een CR2032 3V 240mAh Lithium batterij.
Het beschikt ook over een lege batterij detectie functie dat het
regelpaneel laat weten wanneer het batterijvoltage laag is.
Als de batterij van de Nood Knop bijna leeg is, volg dan de
onderstaande procedure om deze te vervangen.
1. Verwijder de schroef en til de deksel op.
2. Verwijder de oude batterij.

Inleren
Zet het regelpaneel in leermodus, druk vervolgens op de
noodknop om de leercode te verzenden. Raadpleeg de
handleiding van het regelpaneel om het leerproces te voltooien..

3. Druk de Nood Knop een aantal keren in om deze volledig te
ontladen.
4. Plaats een nieuwe batterij en let daarbij op de polariteit (+ en
-).
5. Plaats de deksel weer op de Nood Knop en draai de schroef
weer aan.

Installatie

Specificaties

Montage
De Nood knop kan op twee manieren gemonteerd worden: door
middel
van
zelfklevende
bevestiging
of
met
een
schroefbevestiging.

Omgevingsomstandigheden
--10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condenserend.

Zelfklevende bevestiging
1. Reinig het oppervlak met een geschikte ontvetter.

Radiofrequentie

2. Verwijder de beschermende strip van één zijde van de
dubbelzijdige tape en druk de tape stevig tegen de achterzijde
van het apparaat.

868 MHz

3. Verwijder vervolgens de andere beschermende strip, plaats
het apparaat op de gewenste locatie en druk stevig aan.
Schroefbevestiging
De Nood Knop heeft twee doordrukgaten voor schroeven aan de
binnenkant
waar
het
plastic
dunner
is
voor
bevestigingsdoeleinden.
Het bevestigen van de Nood Knop:
1. Verwijder de schroef en haal het dekseltje los van de
onderzijde.
2. Druk door de gaten in de basis (eventueel met een schroef).
3. Gebruik de gaten als sjabloon om twee gaten in de muur te
boren, en plaats vervolgens de pluggen.
4. Schroef de nood knop vast in de pluggen.
5. Plaats de deksel terug op de nood knop en schroef het weer
vast.

