1. Introduction
You have just received the Wireless Floor alarm by Vahlkamp. We will first point out the
advantages of this system before providing directions for the installation and use.
PLUSPUNTEN
The wireless Floor alarm is a user friendly product and it offers the following advantages:
*
*

Extensive testing possibilities / battery check.
- The switch is turned ON: the LED lights up in red for an instant
- The contact with the mat is made: the LED will light up for 5 seconds.
No inconvenient cords or wires.
The Chair alarm is wireless. And so the chair can be positioned at a distance of 5 to
10 metres from the nurse alarm system. You will not be hindered by cords or wires
on the floor.

1.1 Components
The wireless Floor alarm consists of the following components (see illustration 1):
1. Transmitter unit with on/off switch
2. Receiver unit, with 220-240 Volt adapter and cable for connection with the nurse
call system
3. Floor mat, grey mat 55 x 55 cm with accompanying cable and plug and with non-slip
underneath.

Illustration 1: Components wireless Floor alarm
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2. Installation
2.1 Receiver unit
You are to connect the grey cable to a plug that is suitable for your nurse alarm system.
The following connections apply to the grey cable:
brown:
NO
green:
NC
white:
COM
Example:
If your nurse alarm system has a make-contact, then connect white and brown.
You are to connect white and green in the case of a breaker contact.
The transmitter unit must then be permanently mounted on the wall near the alarm
system connection.
Plug the adapter into a 220-240 Volt wall socket and connect the plug to the nurse alarm
system. The receiver unit is now able to relay the alarm signal to the alarm system.
2.2 Zendunit
Bevestig de zendunit op de plaats waar de Vloermat neergelegd wordt. Zorg dat de
schakelaar op stand UIT staat.
2.3 Vloermat
De Vloermat wordt zodanig neergelegd dat de patiënt / bewoner er niet gemakkelijk langs
kan gaan staan. Verbind vervolgens de jackplug van de mat met de zendunit. Werk de
kabel netjes weg, zodat eventuele valmogelijkheden zoveel mogelijk uitgesloten worden.
De installatie is compleet. Het systeem kan nu getest worden.
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2.4 Testen
Het systeem dient op de volgende wijze gebruikt te worden:
•

Zet de zendunit AAN. De LED licht even rood op.

•

In ruststand is de LED van de ontvangstunit uit. Wanneer de patiënt/bewoner op de
mat gaat staan licht de LED rood op, het oproepsysteem wordt geactiveerd en de LED
knippert gedurende 5 seconden.

•

Het Vloeralarm is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. U
hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de UIT-stand te
zetten in verband met onnodig batterijverbruik.
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, demontage,
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.
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STORINGSWIJZER.
Opmerking 1:

Belangrijk is dat de Vloermat niet gevouwen wordt.

Opmerking 2:

Het Vloeralarm is voorzien van een codenummer
(bijvoorbeeld 37-121)
De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code
achterop de ontvangstunit.
Indien de plug niet aangesloten is op de zendunit kan er geen
alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde gebeurt als de
AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand staat.
Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar op de
UIT-stand te staan in verband met onnodig batterijverbruik

Opmerking 3:
Opmerking 4:

Controleer echter bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de
schakelaar op de AAN-stand staat.
Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:
•

De LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit:
de kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.

• Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:
…
Zorg dat er niemand op de mat staat
…
Zet de zendunit van UIT naar AAN.
…
Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is de mat beschadigd en dient
er contact opgenomen te worden met Vahlkamp.
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