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Tilsigtet anvendelse af Trædemåtte: 

Trædemåtten kan f.eks. anvendes der, hvor man gerne vil vide, hvornår en person forlader 
sin seng. 
Lægges måtten ved siden af sengen, får man en alarm, når personen træder på måtten og 
forlader sengen. 
Måtten kan anvendes sammen med et system fra KNOP Elektronik eller et kaldeanlæg.  
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Placering: 

Måtten placeres ved siden af sengen, der hvor brugeren plejer at sætte fødderne, når 
vedkommende står op.  
Trædemåtten skal altid anvendes sammen med en beskyttelsesmåtte, hvis formål er både at 
beskytte måtten, samt forhindre, at måtten skrider, når man træder på den. 
Trædemåtten stikkes ind i lommen på beskyttelsesmåtten. 
Trædemåtten tilsluttes en sender, f.eks. TX-900-1 fra Knop Elektronik A/S. 

Test og ibrugtagning: 

Efter opsætning er det vigtigt, at brugeren og personalet afprøver produktet. 
Personalet skal modtage en alarm på deres alarmanlæg/modtagere. 
Kontrol af sendere og modtagere foretages, som beskrevet i brugervejledning for disse. 

Betjening: 

Når brugeren aktiverer trædemåtten, skal den tilsluttede sender (f.eks. TX900-1) aktiveres og 
sende en alarm. 
Der henvises til brugervejledningen for de benyttede sendere og modtagere. 

Rengøring: 

Selve trædemåtten kan rengøres med en fugtig klud. 
Beskyttelsesmåtten kan støvsuges og bagsiden kan tørres af med en fugtig klud. 
Produktet afprøves grundigt herefter. 

Jævnlig vedligeholdelse: 

Det er vigtigt, at beskyttelsesmåtten rengøres for støv på bagsiden, da den ellers kan risikere 
at skride, med fare for fald. 

 Vigtigt: 
 Måtten skal altid ligge på et plant underlag og sikres mod at skride. 

 Måtten tåler ikke skarpe buk eller tryk med skarpe genstande f.eks. stilletter. 

 Måtten tåler ikke fugt. 

 Hvis måtten ikke anvendes, skal den altid ligge plan på en hylde og må ikke foldes eller 
ligge i pres. 

 Ved forsendelse skal måtten pakkes ud snarest efter modtagelse og lægges på et plant 
underlag. 

Bortskaffelse: 

          Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 

 

Bestillingsnr.: 

TR401, Trædemåtte, 39x71 cm, med 3 m ledning og 3,5 mm jack stik. 
TR404, Trædemåtte, 39x71 cm, med 3 m ledning og 6,3 mm jack stik. 
TR405, Trædemåtte, 39x71 cm, med 3 m ledning og 5 polet DIN stik. 
TR520, Trædemåtte, 43x75 cm, med 3 m ledning og 6,3 mm jack stik. 
TR510, Beskyttelsesmåtte. 

Teknisk data: 

Forsyningsspænding/batteri: Ingen. 
Omgivelse miljø: Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke kondenserende. 
Omgivelse temperatur:  0-40° C 
Tilslutninger: Potentialefri kontakt mellem stel og spids. 

Max. 36V/100mA. 
 

Trædemåtte Brugervejledning - ver10 DK KNOP Elektronik forbeholder sig ret til at ændre brugervejledningen uden varsel. 


