Modtager RX-2004

Modtager RX-2004.
Modtager RX-2004 er en 1-kanals modtager, som er batteridrevet og
bærbar. Den kan modtage signaler fra Knop's øvrige trådløse
hjælpemidler, som f.eks.: sender TX-2004, epilepsialarm EPI-2000,
dørvagt DV-2000, pustekontakt PU-2002, smykesender TX-811 og
armbåndssender TX-812 m.fl.
Modtager RX-2004 er beregnet til at ligge på et bord, når den er I
brug.
Ekstra udstyr: Der er mulighed for tilslutning af netadapter til 230V.
Samt sengevibrator, der kan lægges ind under hovedpuden når man
går i seng.
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Modtager RX-2004:
RX-2004 er udstyret med en ON/OFF funktion i form af en omskifter på siden af modtageren.
RX-2004 kodes til at modtage bestemte signaler ved en indkodnings procedurer.
Når en sender der er indkodet i RX-2004 aktiveres, bliver der givet et alarmsignal, som
fortsætter i 2 min., eller til den afbrydes ved tryk på resetknappen.
Som ekstra udstyr fås en sengevibrator, og en netadapter for tilslutning til stikkontakt.
Sengevibratoren tilsluttes i siden af RX-2004, og ligges evt. under hovedpuden. Ved alarm
vibrere den i 3x3 sek. når den kører på batteri, og i 8 min. når den kører på 230V.
Rækkevidden er op til 50....75 meter mellem sender og modtager afhængig af bygningens
konstruktion og hvilken type sender, der anvendes. Små sendere, som f.eks. smykkesendere,
har kortest rækkevidde. Rækkevidden kan forøges ved hjælp af Repeater 433-10 m.fl.
RX-2004 er beregnet til at ligge på et bord, men kan også bæres i en lomme. Vælg da
brystlommen, hvor rækkevidden er større end fra en bukselomme. RX-2004 kan også leveres
med en lille taske med bælteclips.
Batteriernes drifttid er på ca. 6 måneder. Lav batterispænding indikeres ved at lysdioden
blinker hurtig i 5 sek. efter en alarm.

Batteriskift:
Åben batteriboksen på modtagerens bagside, udtag de brugte batterier og isæt to nye
batterier type LR6 1,5 volt "Alkaline".
NB: Se efter, at + og - på batterierne vender korrekt ved isætning.
Undgå at beskadige batteriklemmerne ved batteriskift.

Indstilling af koder:
Ved levering til slutbruger er RX-2004 kodet og klar til brug.
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