van de richtlijn 1999/5/EG. De
conformiteitsverklaring kan worden
aangevraagd onder het volgende adres:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
GERMANY"

Forord
Kære kunde.
Tak, fordi du har valgt at købe denne
trådløse nødopkaldssender. Dette apparat
er et produkt, som er bygget iht. den nyeste
tekniske udvikling.
Produktet opfylder kravene i de gældende
europæiske og nationale retningslinjer.
Overensstemmelsen er dokumenteret, de
pågældende erklæringer og dokumenter
befinder sig hos producenten.
Som bruger er du forpligtet til at følge
denne betjeningsvejledning for at bevare
denne tilstand og sikre en farefri brug! I
tilfælde af spørgsmål bedes du henvende
dig til din forhandler.

!

Overhold anvisningerne og
henvisningerne i denne vejledning!
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Hvis du ikke overholder denne
vejledning, bortfalder dit garantikrav!
For følgeskader påtager vi os intet
ansvar!
Produktet må ikke forandres eller
ombygges.

Indledning
Med nødopkaldssenderen FUAT50000 kan
du hurtigt tilkalde lægehjælp via din
trådløse alarmcentral Secvest. Da den er
strålevandsbeskyttet, kan den f.eks. også
bæres under bruseren.

Knap
Sender-LED

Tekniske data
Spændingsforsyning

Indloddet 3 V-litiumbatteri

Batterilevetid

Indtil 5 år

Vandfasthed

Strålevandsbeskyttet (IP65)
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Miljøklasse

II (-10 °C til +55 °C)

Sikkerhedsgrad

2

Driftsfrekvens

868,6625 MHz

Vægt (med batteri)

14 g

Mål (HxBxD)

44 mm x 32 mm x 13 mm

Betjening
Tryk på knappen for at udløse et nødopkald
for lægehjælp. Senderen sender et signal til
din trådløse alarmcentral Secvest, og
LED'en blinker seks gange. Hvis du holder
knappen inde, overføres der et signal hvert
5. sekund.
Fastgørelse på lommeklemmen

Tryk lommeklemmen sammen foroven for
at åbne den (1).
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Sæt den nederste ende af klemmen i den
nederste slids i kabinettet (2).
Tryk kabinettet mod klemmen, indtil de
øverste plastiktapper går i indgreb i
kabinettet (3).
Skub kabinettet opad på klemmen, indtil det
går i indgreb i klemmen med et klik (4).
Fastgørelse på båndet til at hænge om
halsen

Sæt den nederste ende af
vedhængsklemmen i den nederste slids i
kabinettet (1).
Tryk kabinettet mod klemmen, indtil de
øverste plastiktapper går i indgreb i
kabinettet (2).
Skub kabinettet opad på klemmen, indtil det
går i indgreb i klemmen med et klik (3).
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Fastgørelse på armbåndet

Før det elastiske armbånd gennem
kabinettet som vist på illustrationen.
Indlæring
Vælg en bruger i brugermenuen til Secvest,
som du vil tildele nødopkaldssenderen. For
derefter at foretage indlæringen skal du
gennemføre de trin, som er beskrevet i
betjeningsvejledningen til den trådløse
alarmcentral.

"Hermed erklærer ABUS Security-Center
GmbH & Co. KG, at apparatet med
artikelnummeret FUAT50000 er i
overensstemmelse med de grundlæggende
krav og de gældende bestemmelser i
direktivet 1999/5/EG.
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Overensstemmelseserklæringen kan
rekvireres på følgende adresse:
ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
GERMANY"
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