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Netstekker

lisa

Flitsbuis
Indicatielampjes

Kanaal keuze
schakelaar
Aansluiting voor de
trilschijf of module
Aan/uit schakelaar voor
toonhoogte instelling
Toonhoogte instelling
voor bel
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ON/
AUX OFF

Aansluiting lichtnetsnoer
Toonuitgang
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Wij feliciteren u met de aankoop van
uw lisa draadloze tafelflitslamp en
hopen dat u er lang plezier aan zal
beleven. U heeft daarmee gekozen
voor een modern en betrouwbaar
systeem.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om het systeem correct
in gebruik te kunnen nemen en met
alle mogelijkheden van het systeem
vertrouwd te worden.
Standaard leveringsomvang
Controleer of alle hierna opgesomde
onderdelen aanwezig zijn:
- lisa draadloze tafelflitslamp
- 230 V voedingskabel
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs
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Ingebruikname –
Instellen van het correcte radiokanaal
Door een speciale, digitale transmissiemethode wordt de foutloze herkenning van de zendersignalen
gewaarborgd. Bij deze methode is
het mogelijk 10 verschillende radiokanalen in te stellen.
Fabrieksmatig is de draadloze tafelflitslamp ingesteld op kanaal 0.
Alleen wanneer er in een huis systemen van verschillende gebruikers
werkzaam zijn, moeten de apparaten
van de afzonderlijke gebruikers op
verschillende kanalen ingesteld worden. U kan het gewenste kanaal
instellen door de pijl van de keuzeschakelaar op de linkerzijde van het
apparaat met een kleine schroevendraaier op het gewenste kanaalnummer te zetten.

Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op
te nemen met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.
Werkingsprincipe
De draadloze tafelflitslamp ontvangt
de signalen van verschillende radiozenders en geeft deze weer via flitsimpulsen. Daarnaast helpen 6 signaallampjes de verschillende zendersignalen te herkennen.

Alle zenders en ontvangers moeten
ingesteld zijn op hetzelfde kanaal.
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Ingebruikname –
Installatie van de lisa draadloze tafelflitslamp
Sluit de draadloze tafelflitslamp gewoon aan op een stopcontact. Het toestel is
dan onmiddellijk gebruiksklaar. Zorg ervoor, dat het flitslicht zo ongehinderd
mogelijk kan uitstralen in de kamer.
Zendersignaal-herkenning
De verschillende zendersignalen worden door de draadloze tafelflitslamp
omgezet in verschillende lichtflitsreeksen en signaalindicaties.
Telefoone:

De telefoon-LED brandt

Flitsritme
Deurbel I:

De deurbel-LED brandt

Flitsritme
Deurbel II:

De deurbel-LED knippert

Flitsritme
Babyoproep:

Babyoproep-LED brandt

Flitsritme
Personenoproep:

Personenoproep-LED brandt

Flitsritme
Alarm:
Flitsritme
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Alle LED’s knippern
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Wateralarm:
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Wateralarm-LED brandt

Flitsritme
Brandalarm:

Brandalarm-LED brandt

Flitsritme
P12
P14
P20
B

Pauze 1,2 seconden
Pauze 1,4 seconden
Pauze 2,0 seconden
Lichtflits

P30
P35
P40
W

Pauze 3,0 seconden
Pauze 3,5 seconden
Pauze 4,0 seconden
Herhaling

De indicatie-LED’s branden/knippern gedurende 40 seconden.
Stroomuitvaloverbrugging
De ingebouwde accu kan een stroomuitvaltijd van maximaal 7 uren overbruggen. Gedurende deze tijd zijn de volgende functies beschikbaar:
1 akoestische geluidsgenerator
2 aansturing van de indicatie-LED’s
3 aansturing van een eventueel aangesloten trilschijf of modules
Let op: Het flitslicht wordt tijdens een stroomuitval niet geactiveerd.
Radiobereik
De radiosignalen van de zender hebben in optimale omstandigheden een
bereik van 80 meter.
Mogelijke oorzaken van een verminderd bereik kunnen zijn:
- Bebouwing of vegetatie.
- Stoorstralingen van beeldschermen en mobiele telefoons. Deze kunnen
zelfs een uitval van de ontvanger veroorzaken.
- De afstand van de zender tot reflecterende oppervlakken zoals vloeren en
muren is ongunstig gekozen, zodat de signaalgolf en de reflecterende golf
elkaar verzwakken of zelfs uitdoven.
- Metalen voorwerpen verkorten het bereik door de metalen afscherming.
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- Met name in stedelijke gebieden
zijn er veel stralingsbronnen, die
het bronsignaal kunnen vervormen.
- Apparaten met overeenkomstige
werkfrequenties, die op korte
afstand van elkaar gebruikt worden, kunnen eveneens onderlinge
storingen veroorzaken.
Onderhoud en storingen
Alle lisa apparaten zijn onderhoudsvrij. U hoeft de apparatuur slechts af
en toe met een droge of enigszins
met water bevochtigde doek af te
nemen. Let op: eerst de stekker uit
het stopcontact halen. Gebruik hiervoor nooit alcohol, verdunner of
andere agressieve of organische
stoffen. De apparatuur mag niet langdurig aan hitte, bijvoorbeeld aan zonnestraling, worden blootgesteld.
Extreem stoffige of vochtige ruimten
dienen gemeden te worden.
Bescherm ook de apparatuur tegen
vloeistoffen en er mag geen grote
mechanische kracht of druk op worden uitgeoefend.
Opmerking: Het apparaat is niet
beschermd tegen spatwater. Plaats
geen met vloeistof gevulde voorwerpen, bijv. vazen, op het apparaat.
Ook open vuur, zoals bijv. brandende
kaarsen, mag in geen geval op het
apparaat worden geplaatst.
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Garantie
De draadloze tafelflitslamp is zeer
betrouwbaar en veilig. 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 verpakking teruggestuurd wordt. Gooi
de originele verpakking dus niet
weg! De garantie vervalt bij beschadigingen die veroorzaakt werden
door onoordeelkundig gebruik of bij
reparatiepogingen van niet erkende
personen (verbreking van het garantiezegel op het apparaat).
Reparaties op garantie kunnen alleen
worden uitgevoerd als de garantiekaart samen met een kopie van de
rekening/bon van de handelaar wordt
ingestuurd.
Het serienummer van het apparaat
moet steeds vermeld worden.
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Verwijdering van gebruikte
elektrische en elektronische
apparatuur (toe te passen in de
landen van de Euro pese Unie en
andere Europese landen met een
eigen inzamelsysteem voor zulke
apparaten). Het symbool op het product en de verpakking wijst erop dat
dit product niet als normaal huisafval
mag worden behandeld maar op een
verzamelpunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven. Door uw bijdrage tot
Technische gegevens
Voeding:
Vermogensopname:
Frequentie:
Hoogte:
Breedte:
Diepte:
Gewicht:
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de correcte verwijdering van dit product, beschermt u de het milieu en
de gezondheid van uw medemensen. Milieu en gezondheid worden
door foute verwijdering in gevaar
gebracht. Materiaalrecyclage helpt
het verbruik van grondstoffen te
reduceren. Meer informatie over de
recyclage van dit product krijgt u bij
uw gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak
waar u dit product heeft gekocht.

230 V, 50 Hz
ca.1 W
868,35 MHz
42 mm
117 mm
133 mm
ca. 350 g

Dit product is in overeenstemming met de normen van de Europese Unie.
EG-conformiteitsverklaringen zijn verkrijgbaar bij uw vakhandel of direct bij de
fabrikant van dit product.

Technische wijzigingen voorbehouden.
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