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Luidspreker

Voorzijde van
het apparaat

Achterzijde
van het 
apparaat

De akoestische module MA-1 kan op alle apparaten worden aangesloten,
die met een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen
uitgerust zijn.

Aansluitbus voor 9 V 
voedingseenheid

Aansluitbussen voor de
signaalbron / andere
modules / vibratie-
kussen

Instelling 
van de geluids-
frequentie

Instelling van
het volume

Batterijruimte
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Wij feliciteren u met de aankoop van
uw akoestische module MA-1. 
U heeft daarbij gekozen voor een
modern en betrouwbaar systeem. 
Met de akoestische module MA-1
kunnen alle apparaten, die een aans-
luitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een
vibratiekussen hebben, met een zeer
luide signaaltoon worden uitgebreid.

Leveringsomvang
Controleer of alle hierna opgesomde
onderdelen aanwezig zijn:
- akoestische module MA-1
- besturingskabel
- 9 V-voedingseenheid
- garantiekaart

Ingebruikname
Verbind de besturingskabel met één
van de beide aansluitbussen voor de
signaalbron. Het andere uiteinde van
de kabel wordt aangesloten op een
apparaat met een aansluitbus voor
een vibratiekussen (bijv. digitale
wekker DS-1, vibratiewekker VC-1 /
VC-10, time flash / lisa time flash,
lisa ontvangers (tafelflitslamp, radio-
flitslamp, draagbare radio-ontvan-
ger). Steek aansluitend de stekker
van de 9 V-voedingseenheid in de
daarvoor voorziene bus aan de ach-
terzijde van de akoestische module
MA-1. 

Opmerking:
Op de vrije aansluitbus van de 
akoestische module MA-1 kan een
vibratiekussen of een andere module
(bijv. flitsmodule) worden aangeslo-
ten. 

Signalering
Actieve signalen (bijv. wekalarm,
lisa-alarm) worden via een zeer luide
akoestische toon weergegeven. 

Bijzonderheden

Volume: 
traploos instelbaar (max. 100 dB)

Toonhoogte: 
traploos instelbaar (100-2000 Hz)

Stroomuitvaloverbrugging: 
via een 9 V-blokbatterij batterijwer-
king (niet meegeleverd)

De akoestische module MA-1 kan
ook alleen met een 9 V-blokbatterij
worden gevoed.
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Onderhoud en verzorging

Alle apparaten zijn onderhoudsvrij.
Wanneer het apparaat vuil is, hoeft
u het enkel met een zachte, vochtige
doek te reinigen. Gebruik nooit alco-
hol, verdunner of andere organische
oplosmiddelen.
Alle apparaten mogen niet geduren-
de langere tijd blootgesteld worden
aan directe zonnestralen en moeten
daarnaast beschermd worden tegen
grote hitte, vocht of sterke mechani-
sche schokken.

Garantie

De MA-1 is zeer betrouwbaar en vei-
lig. Mochten er ondanks correcte
montage en bediening storingen
optreden, neem dan contact op met
uw audicien of rechtstreeks met de
fabrikant.
De garantie omvat de kostenloze
reparatie en het gratis terugsturen
van defecte apparaten.
Voorwaarde voor de garantie is dat
het apparaat in de originele verpak-
king teruggestuurd wordt. Gooi de
originele verpakking dus niet weg!
De garantie vervalt bij beschadigin-
gen die veroorzaakt werden door
onoordeelkundig gebruik of bij repa-
ratiepogingen van niet erkende per-
sonen (verbreking van het garantie-
zegel op het apparaat).
Garantiereparaties worden enkel uit-
gevoerd bij inzending van de ingevul-
de garantiekaart van de audicien of
bij inzending van het originele
garantiebewijs bij directe aankoop.
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Technische gegevens

Voeding: 9 V-voedingseenheid op 230 V, 50 Hz of via een 
9 V-blokbatterij

Geluidsfrequentie: 100-2000 Hz traploos instelbaar
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