
Sengevagt PIR-2003

Sengevagt PIR-2003 er fremtidens afløser for trædemåtter. Det er en
infrarød detektor, der ser ud i en horisontal vifte.

Sengevagten stilles på gulvet i den medfølgende sokkel eller hænges på
væggen ved hjælp af de medfølgende velcrobånd.
Sengevagten placeres, så den registrerer når en person bevæger sig ud
over sengekanten, eller når personen går på gulvet.

Sengevagtens diskrete størrelse gør at den ikke er i vejen.

Sengevagten er let at betjene da den kun har knap (ON/OFF) der skal
betjenes til daglig.

Sengevagten indeholder både relæ-udgang og trådløs sender, som gør
det muligt at tilslutte den til både eksisterende udstyr samt KNOP
ELEKTRONIK'S trådløse modtagere.

en

KNOP ELEKTRONIK
Fabriksvej 20, 7600 Struer. email: knop@knop.dk www.knop.dk . Tlf: 97840444 . Fax: 97840666

mailto:knop@knop.dkwww.knop.dk.Tlf


Sengevagt PIR-2003

Placering:

Betjening:

Sengevagten stilles på gulvet i den medfølgende sokkel eller hænges på væggen ved hjælp
af de medfølgende velcrobånd.
Sengevagten placeres, så den registrerer når en person bevæger sig ud over sengekanten,
eller når personen går på gulvet. Når sengevagten er placeret, bør den afprøves. Stil dig uden
for dækningsområdet. Prøv så at række hånden ned i dækningsområdet, bevæg hånden og
læg mærke til om dioden lyser på forsiden af sengevagten, hver gang den bliver aktiveret.

Sengevagten "låses op" ved at holde ON/OFF inde i mere end 3 sek. Derefter skifter den
mellem on og off hver gang man trykker. 5 sek. efter sidste tryk er betjeningen låst igen.
Sengevagten kan programmeres til at have 9 sek. Forsinkelse, så personalet kan nå at slå
den fra når de kommer ind på stuen.

Batteriskift:
Åbn batteriboksen på modtagerens bagside, udtag de brugte batterier og isæt to nye batterier
type LR6 1,5 volt "Alkaline".
Drifttid er cá. 6 måneder.

NB: Se efter, at + og - på batterierne vender korrekt ved isætning.

Eks. 1

Set fra oven

Dør.

Eks. 2

Set fra oven

Dør.
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