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1. Kennismaking

1.1 Onderdelen
De Multisense “draadloos” bestaat uit 3 onderdelen:

- PIR Sensor
- Teleroep ontvanger
- Statief

1) De sensor wordt verticaal naast of boven het bed geplaatst zodanig dat de 
patient bij een geringe beweging het alarm niet af kan laten gaan (zeer gevoe-
lig). De sensor wordt op een statief naast het bed geplaatst of anders met een 
houder aan de muur bevestigd. U kunt zelf proefondervindelijk bepalen wat de 
beste positie/plaats is daar alle omstandigheden anders zijn. Het alarm wordt 
aangezet met de schakelaar omlaag. Na het inschakelen zal het alarm zich 
ongeveer 60 seconden instellen, de groene Led knippert gedurende de insteltijd. 
Hierdoor is er voldoende tijd om, na installatie, de kamer te verlaten. Daarna is 
het alarm actief. Bij detectie zal de rode Led even oplichten. 
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Infrarood Sensor



GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik 
van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, de-
montage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie 
vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de 
reparatie zal verzorgen.

De Sensor is uitgerust met een niet oplaadbare batterij die ongeveer 2 à 3 jaar 
meegaat. Als de batterij bijna leeg is geeft de Multisense om de 5 minuten 
een piepsignaal en het rode Led zal gaan knipperen. De batterij is niet verkrijg-
baar in de winkel, maar u kunt hem bij ons bestellen en zelf erin zetten. Ook 
kunt u de Multisense opsturen met de opdracht de batterij te vervangen. Het 
is wel van belang voor de levensduur van de batterij om de sensor uit te zetten 
als deze niet wordt gebruikt.

2) De ontvanger van het bedalarm, genaamd Teleroep. De verpleging kan deze 
ontvanger uitschakelen als zij de kamer binnenkomen. Deze moet in een straal 
van ongeveer 20 meter t.o.v. de sensor geplaatst worden en vervolgens aan-
gesloten op het oproepsysteem middels de grijze kabel die uit de ontvanger 
komt, hiervan is de codering:

   - Bruin  Maakcontact
   - Groen  Verbreekcontact
   - Wit  Gemeenschappelijk

Er moet een passende plug voor uw oproepsysteem aan de grijze kabel wor-
den aangesloten.

De Multisense mag nooit geopend worden door ondeskundig personeel. 
Hierdoor zal de garantie vervallen. 
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