Beschrijving CallHelp 400RX ontvanger.
Conformiteitverklaring
Hierbij verklaren wij dat het volgende product:
Omikron CallHelp 400RX oproep ontvanger
aan alle productnormen, keuringen en veiligheidseisen
volgens de richtlijnen 1995/5/EG (R&TTE-RL) voldoet.
Product omschrijving:
ID Markering:

HF oproepontvanger
Class 1 Equipment

De Omikron CallHelp 400RX is een oproepontvanger voor
het Omikron CallHelp 400 oproepsysteem.
Het toestel is standaard voorzien van herlaadbare batterijen en
kan worden opgeladen in de zesvaks lader CallHelp 400C6
(optioneel verkrijgbaar).

Technische specificaties:

Ontvanger Callhelp 400RX
Batterijen

Stroomopname

Ontvangst frequentie
Boodschapcode 999L
Omikron Europe B.V.
Kolenbranderstraat 20D
2984 AT Ridderkerk
Nederland
tel.
00 31 (0) 180 - 417011
fax.
00 31 (0) 180 - 461213
web:http://www.omikron-europe.com
e-mail : info@omikron-europe.com

Ridderkerk, 1.06.2004

Boodschapcode 9L, 9LP, 99L
Oproepsignaal
“Battery low”indicatie
Afmetingen (l x b x h)
Gewicht

2 x AAA (herlaadbaar)
Het is aan te bevelen de
batterijen 1 x per jaar te
vervangen.
Maximaal 2 mA rust
Maximaal 30 mA “piep”
oproep
Maximaal 140 mA “tril”
oproep
UHF 433,92 Mhz
Driecijferig, scrollend
van 000 t/m 999
Ééncijferig van 0 t/m 9
Continu of met intervals
2 x “piepen”om de 5
minuten, “b”in display.
50 x 20 x 90 mm
86 gram met batterijen

b. de ontvanger aanmelden op een zender die is ingesteld als CallHelp - 9LPlus:
Druk op toets [ 1 ] als de ontvanger oproepnummer “1”moet krijgen.
Druk op toets [ 2 ] als de ontvanger oproepnummer “2”moet krijgen.
En zo verder, tot en met
Druk op toets [ 0 ] als de ontvanger oproepnummer “10”moet krijgen.
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.
c. de ontvanger aanmelden op een zender die is ingesteld als CallHelp - 99L:
Druk op toetsen [CANCEL 0 1 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer “01”moet krijgen.
Druk op toetsen [CANCEL 0 2 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer “02”moet krijgen.
En zo verder, tot en met
Druk op toetsen [CANCEL 9 9 0 CALL/HELP] als de ontvanger oproepnummer “99”moet krijgen.
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.
d. de ontvanger aanmelden op een zender die is ingesteld als CallHelp - 999L:
Druk op toetsen [CANCEL 0 0 1] (display schakelt om “_ _ _“) [0 0 0 CALL/HELP] als de ontvanger
oproepnummer “001”moet krijgen.
Druk op toetsen [CANCEL 0 0 2] (display schakelt om “_ _ _“) [0 0 0 CALL/HELP] als de ontvanger
oproepnummer “002”moet krijgen. En zo verder, tot en met
Druk op toetsen [CANCEL 9 9 9] (display schakelt om “_ _ _“) [0 0 0 CALL/HELP] als de ontvanger
oproepnummer “999”moet krijgen.
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.
Een ontvanger aanzetten en oproepen.
Nadat de ontvanger op de zender/bedienpost is aangemeld, kan hij worden opgeroepen. Hoe dit geschiedt is afhankelijk
van de functie waarop de bedienpost/zender is ingesteld (9L, 9LPlus, 99L of 999L). Dit wordt beschreven in de
gebruiksaanwijzing van de zender/bedienpost. Bij het aanzetten van de ontvanger verschijnt achtereenvolgens de
systeemcode en het ontvanger nummer in het display van de ontvanger.
Op welke wijze de ontvanger zal oproepen is afhankelijk van de gekozen instelling tijdens het aanmelden (A of b) en de
stand van de schakelaar van de ontvanger.
A
stand

de oproep bestaat uit twaalf piepjes, waarna de ontvanger iedere tien seconden één seconde lang zal
trillen/piepen, met een maximum van tien minuten. U stopt het oproepen door de knop in te drukken.
Daarbij verschijnt de oproepcode opnieuw in het display. Drukt u meteen daarna nogmaals op de knop dan
verschijnt de voorlaatste code. Op deze wijze kunt u de laatste acht ontvangen codes opnieuw in het display
laten verschijnen.

A
stand

de oproep bestaat uit twaalf piepjes. waarna de ontvanger iedere tien seconden één seconde zal trillen,
met een maximum van tien minuten. U stopt het oproepen door op de knop te drukken. Daarbij verschijnt de
oproepcode opnieuw in het display. Drukt u meteen daarna nogmaals op de knop dan verschijnt de voorlaatste
code. Op deze wijze kunt u de laatste acht ontvangen codes opnieuw in het display laten verschijnen.

b
stand

als instelling A, echter zonder intervals in de oproep.

b
stand

als instelling A, echter zonder intervals in de oproep.

A.M. de Raadt

Gebruiksaanwijzing van de Omikron CallHelp 400RX Ontvanger.
Om de ontvanger te kunnen oproepen, moet deze op de zender/bedienpost worden aangemeld, waarbij u tevens kunt kiezen
of de ontvanger met of zonder intervals zal oproepen.
1. Zet de schakelaar op “off”.
2. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Let op de juiste polariteit.
3. Druk de schakelaar van de ontvanger in en schuif hem van de “off”positie naar één van de beide posities
of
terwijl
u het knopje ingedrukt houdt. In het display verschijnt eerst de systeemcode en het ontvangernummer, daarna drie
horizontale streepjes ( ≡ ), gevolgd door “1A”of “1b”. Nu kunt u het knopje loslaten. Door de knop herhaald in te drukken
wordt gewisseld tussen “A”en “b”. Kiest u “A”dan zal de ontvanger met intervals van 10 seconden oproepen. Kiest u “b”
dan zal de ontvanger continu oproepen (maximaal 10 minuten).
4. Zet de zender/bedienpost aan en druk op [Cancel]. De drie middelste segmenten van het display lichten op ”- - -“.
De zender/bedienpost kan ingesteld zijn als CallHelp - 9L, 9LPlus, 99L of als 999L.
a.

de ontvanger aanmelden op een zender/bedienpost die is ingesteld als CallHelp - 9L:
Druk op toets [ 0 ].
De ontvanger wordt na aangemeld te zijn éénmaal opgeroepen.

De ontvanger opladen.
De Omikron CallHelp 400RX wordt geleverd met herlaadbare “AAA”NiMh batterijen. Deze worden opgeladen door de
ontvanger in de optioneel leverbare zesvoudige lader Omikron CallHelp 400C6 te plaatsen. De ontvanger mag pas opgeladen
worden als de “battery low”indicator (twee korte piepjes om de twee minuten, en een “b “in het display) in werking treedt.
Wordt de ontvanger vaker opgeladen terwijl de batterijen niet leeg zijn, dan verkort dit de levensduur van de batterijen.
De batterijen vervangen.
U kunt de batterijen vervangen door twee herlaadbare “AAA”NiMh of twee NiCd batterijen, of twee niet herlaadbare “AAA”
alkaline batterijen. Vervangt u de batterijen door herlaadbare NiMh of NiCd batterijen, zorg dan dat de schakelaar op de lader
CallHelp 400C6 op de overeenkomstige stand staat. Met deze schakelaar wordt de laadstroom aan het type batterij
aangepast (50 mAh voor NiMh en 25 mAh voor NiCd). Vervangt u de batterijen door niet-herlaadbare batterijen, dan mag het
laadrek Omikron CallHelp 400C6 niet meer voor deze ontvanger gebruikt worden.
DIT IS ZEER BELANGRIJK. Als u de ontvanger gaat opladen terwijl NIET herlaadbare, VERSCHILLENDE of ONJUISTE
batterijen geplaatst zijn, kunnen deze batterijen gaan lekken en exploderen.

p e r s o n e n z o e k s y s t e m e n

-1-2Lees deze handleiding aandachtig voordat u het toestel aanzet. Voor alle vragen betreffende het gebruik en onderhoud van dit artikel, welke niet in deze handleiding behandeld zijn, dient u zich tot uw leverancier te wenden.

