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1. Kennismaking

De Onrustmelder signaleert onrustige geluiden zoals gillen, schreeuwen en 
krijsen en meldt dit op het (bestaande) oproepsysteem. Zo krijgt men door van 
welke kamer c.q. ruimte de melding afkomstig is.

1.1 Onderdelen
De Onrustmelder bestaat uit:
een geluidsontvanger voorzien van een 220-240 volt adapter en een kabel 
voor het oproepsysteem.

Afbeelding 1: Opbouw Onrustmelder
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2. Werking

In wachtstand is de LED groen. 

Als het geluidsniveau de vooraf ingestelde waarde bereikt, wordt er een mel-
ding doorgegeven aan het oproepsysteem. 
De LED zal rood gaan branden. 

De Onrustmelder is na het activeren van het oproepsysteem direct weer ge-
bruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw  te activeren.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik 
van dit produkt. 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.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de 
reparatie zal verzorgen.

2. Installatie

Plaats de Onrustmelder op een centrale plaats in de ruimte op een hoogte van  
±1,75 meter  (zo dicht mogelijk bij het oproepsysteem.)
 
Inschakelen Onrustmelder
Met de aan-uitschakelaar kan de Onrustmelder aan- en uitgezet worden.
Bij het inschakelen maakt de onrustmelder altijd 1 seconde alarm, de lichtindi-
catie moet nu even rood oplichten. Na 1 seconde moet de lichtindicatie weer 
groen worden, groen betekent ruststand.

Instellen gevoeligheid 
Met het draaiknopje is de gevoeligheid in te stellen op welk geluidsniveau de 
onrustmelder de melding door dient te geven aan het oproepsysteem.
Indien de Onrustmelder het oproepsysteem moet activeren bij een zacht geluid 
dient men het draaiknopje op ‘MIN’ in te stellen.
Door het draaiknopje naar rechts te draaien reageert de Onrustmelder alleen 
op hardere geluiden (en reageert dan niet op bijv. hoesten en snurken).

Deze gevoeligheid dient afhankelijk van gebruiker en ruimte ingesteld 
en getest te worden!! 

Aansluiten op het oproepsysteem

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw oproepsysteem, 
zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.
 
De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:
- bruin:  NO
- groen:  NC
- wit:  COM

Voorbeeld: 
Heeft uw (bestaande) oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin 
aan.
Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.
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