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In-/ uitschakelaar voor schakelcontactdoos

MS-1

Voorzijde van het apparaat
Schakelstekker

AUX.

Aansluitbussen voor
de signaalbron/
andere modules/
vibratiekussen

Achterzijde van het
apparaat

De schakelmodule MS-1 kan op alle apparaten worden aangesloten, die
met een aansluitbus (3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen uitgerust
zijn.
14 Nederlands
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Wij feliciteren u met de aankoop van
uw schakelmodule MS-1 . U heeft
daarbij 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.
Met de schakelmodule MS-1 kunnen
alle apparaten, die een aansluitbus
(3,5 mm stekkerbus) voor een vibratiekussen hebben, met een zeer luide
signaaltoon worden uitgebreid.
Leveringsomvang
Controleer of alle hierna opgesomde
onderdelen aanwezig zijn:
-

schakelmodule MS-1
besturingskabel
gebruiksaanwijzing
garantiekaart

Indien bepaalde onderdelen ontbreken, dient u onmiddellijk contact op
te nemen met uw audicien of rechtstreeks met de fabrikant.
Ingebruikname
Verbind de besturingskabel met één
van de beide aansluitbussen voor de
signaalbron. Het andere uiteinde van
de kabel wordt aangesloten op een
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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, radioflitslamp,
radio-knipperlamp, draagbare radioontvanger).
Steek aansluitend de stekker van de
9 V-voedingseenheid in de daarvoor
voorziene bus aan de achterzijde van
de schakelmodule MS-1.
Schakelstekker van de schakel module MS-1 aansluiten op een
230 V-contactdoos en een lamp in de
schakelcontactdoos van de module
steken. (Zorg ervoor dat de lamp
ingeschakeld is.) Met de schakelaar
aan de voorzijde van de schakel module MS-1 kan de lamp worden inresp. uitgeschakeld.
Opmerking:
Op de vrije aansluitbus van de schakelmodule MS-1 kan een vibratiekussen of een andere module (bijv.
akoestische module) worden aangesloten.
Signalering
Actieve signalen (bijv. wekalarm, lisaalarm) worden via een zeer luide
akoestische toon weergegeven.
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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 alcohol, verdunner of andere organische
oplosmiddelen.
Alle apparaten mogen niet gedurende langere tijd blootgesteld worden
aan directe zonnestralen en moeten
daarnaast beschermd worden tegen
grote hitte, vocht of sterke mechanische schokken.
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.
Let erop dat de batterijen niet blootgesteld worden aan sterke warmtebronnen, zoals zonnestraling, brand
o.i.d.
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Garantie
De MS-1 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 Europese Unie en
andere Europese landen met een
afzonderlijk inzamelsysteem voor
deze apparaten). Het symbool op het
product of de verpakking wijst erop
dat dit product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld maar bij een inzamelpunt voor
de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden
afgegeven. Met uw bijdrage tot de
correcte verwijdering van dit product
beschermt u het milieu en de
gezondheid van uw medemensen.
Milieu en gezondheid worden
geschaad door een foute verwijdering. Materiaalrecyclage helpt het
gebruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw
gemeente, de gemeentelijke afvalverwijderingsbedrijven of de zaak
waar u dit product heeft gekocht.
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Technische gegevens
Voeding:
230 V, 50 Hz
Vermogensopname: ca. 1 W

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

Technische wijzigingen voorbehouden.
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