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Nocturia V2

Omschrijving:
1. Aan / Uit schakelaar
2. Status LED
3. RJ input t.b.v. bed / stoelmat
4. I/O output
5. Batterijvak
6. Keuze toets
7. Batterij laag indicatie LED
8. Enter toets
9. ID nummer
10. Display
11. Magneet

Installatie van de batterijen:
1.Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de Nocturia.
2.Verwijder het klepje door deze naar onder te schuiven en til deze op
3. Plaats 2 x batterij type AA 3.6 Volt volgens de correcte polariteit.
4. Als de batterijen geplaatst zijn gaat de groene LED aan de bovenzijde even branden.
5. Dit geeft aan dat de batterijen correct geplaatst zijn. Plaats het klepje op de achterzijde terug.
Bed- stoelmat aansluiten:
U heeft standaard de mogelijkheid om te kiezen voor een bed of stoelmat. De bed- of stoelmat kunt u inprikken op de input aan de bovenzijde (3).
Bed- stoelmat loskoppelen:
De bed en stoelmat zijn beveiligd met een speciale stekker. Om de bed of stoel mat te wisselen druk je het half ronde lipje op de connector in en
trek je daarna voorzichtig de bed- of stoelmat los. Je hoeft hiervoor geen kracht te zetten !!
Nocturia inschakelen:
Leg de client in bed of zet deze in de stoel. Zet nu de aan / uit schakelaar op “I” . De groene status LED aan de voorzijde (2) gaat ter bevestiging
groen branden dat de Nocturia is ingeschakeld. De Nocturia maakt nu een alarmoproep als de cliënt het bed of de stoel heeft verlaten en niet
terug is in bed of op de stoel voor de vooraf ingestelde tijd. Standaard is dit 6 seconden, De voor ingestelde tijd is af te lezen op de display (10).
Nocturia uitschakelen:
Zet de aan / uit schakelaar op “0” . De groene status LED aan de voorzijde gaat nu uit.
Tijden instellen op de Nocturia:
Zet de aan / uit schakelaar op “I” . De groene status LED aan de voorzijde (2) gaat ter bevestiging groen branden dat de Nocturia is ingeschakeld.
Druk nu de Keuze (6) en Enter toets (8) tegelijk 5 seconden lang in. Kies nu met de keuze toets (6) de tijd dat een bewoner zelf uit de stoel of uit
bed mag om bijvoorbeeld het toilet te bezoeken voordat er een alarmoproep wordt gemaakt. Dit is bijvoorbeeld 15 minuten. Druk op de Enter toets
(8) als je de juiste tijd hebt gekozen. Nu wordt je gevraagd of dat je ook een alarm wilt hebben als de bewoner langer dan 12 uur niet uit bed is
geweest. Kies met de keuze toets (6) om deze extra controle functie aan of uit te zetten. Bevestig je keuze nu ook weer door de Enter toets (8) in
te drukken. Er verschijnt nu een samenvatting van de door jouw gekozen tijdinstellingen.
Nocturia programmeren:
Sluit de bed of stoelmat aan op de Nocturia. Zorg dat de bed- stoelmat ingesteld staat op 6 seconden (Zie ingestelde tijd op de display (10). Zet
het alarmtoestel of verpleegoproepsysteem in de programmeerstand. Ga nu op de bed- stoelmat zitten en zet de Nocturia aan met de aanuitschakelaar (1). Sta na 10 seconden op van de bed- stoelmat, na 6 seconden wordt de Nocturia geactiveerd en wordt draadloos het unieke ID nr
(9) van de Nocturia verzonden naar het alarmtoestel of verpleegoproepsysteem.
I/O output:
Via de output kunt u de Nocturia ook op een bestaand verpleegoproepsysteem. De Nocturia is voorzien van een uitgaand potentiaal vrij maak
contact. De 2 polige Phoenix female connector wordt standaard meegeleverd.

Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Garantie:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan
geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.
Algemeen:
Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend. Deze handleiding is met zorg
samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Secunox kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten in
deze handleiding of de gevolgen daarvan. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

Opgelet:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet
met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten. Dit product is
vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie
gelden. Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land van verkoop.
Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en productidentiteit),
materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.
Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning:
via de website: http://www.intercares.nl
via e-mail: info@intercares.nl
telefonisch: +31 (0)85 008 00 30 (tijdens kantooruren)
Intercares Nederland B.V., Mient 4, 2903 LC Capelle aan den IJssel, Nederland

