NB-3500p Mobile Laptop Alarm
Productinformatie
Zender
Ontvanger
A: Batterijvak
E: Indicatielampje
B: Bereik
F: Aan/uit
C: Indicatielampje
G: Batterijvak
D: Aan/uit
Batterijen
1 Zender en ontvanger moeten uit (off) staan. Plaats de batterijen
Gebruik
Zet eerst de ontvanger aan (on). Het indicatielampje knippert. U hoort één lange pieptoon, gevolgd door
2
een continue reeks korte pieptonen.
Zet vervolgens de zender aan (on). Het indicatielampje knippert. Ontvanger: u hoort één lange
3
pieptoon, gevolgd door één korte pieptoon.
Stel het bereik in en plaats de zender op een waardevol object.
4
Far (ver): bereik 8 ~ 15 meter. Near (dichtbij): bereik 2 ~ 5 meter.
5 Houd de ontvanger bij u.
6 Het alarm gaat af als het bereik wordt overschreden.
Opmerking
Draadloze werking
•
Het zendbereik wordt sterk beïnvloed als de apparaten worden opgeborgen. Het bereik neemt af als u de
apparaten in kleding of bagage onderbrengt.
•
Een verminderde draadloze werking wordt ook veroorzaakt door:
- metalen objecten in de nabijheid van of tussen de zender en de ontvanger;
- betonnen wanden en vloeren;
- andere draadloze apparatuur in de omgeving;
- lege batterijen.
Surf naar www.trust.com/14609 voor actuele FAQ's en handleidingen.
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•
•

Energie
Dit product heeft een relatief hoog energieverbruik. Schakel het apparaat daarom uit als u het niet
gebruikt.
De ontvanger verbruikt meer energie dan de zender. De batterij van de ontvanger moet daarom ook
sneller worden vervangen.
Vervang de batterijen als het geluid zachter klinkt of het bereik afneemt. Gebruik alleen batterijen van het
type CR2032.
Laad de meegeleverde batterijen nooit op en gooi ze nooit in het vuur.
Volg de plaatselijke voorschriften bij het verwijderen van batterijen.

•

Veiligheidsinstructies
Gebruik het apparaat nooit in een vochtige omgeving. Reinig het apparaat met een droge doek.

•
•
•

•

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit is beschikbaar op www.trust.com/14609/ce.

Draadloos
Dit draadloos apparaat van klasse l werkt op een frequentie van 433 MHz. Het voldoet aan de essentiële
eisen en andere relevante bepalingen van R&TTE-richtlijn 1999/5/EG en kan worden gebruikt in de
volgende landen: alle Europese landen (behalve Polen), de VS, Canada en Taiwan.
•
Er kunnen beperkingen zijn aan het gebruik van dit apparaat in andere landen. Controleer of dit apparaat
aan de plaatselijke voorschriften voldoet. Frequentie: 433,82 ~ 435,8 MHz. Voeding: 0,01 ~ 0,25 mW.
•
Wees voorzichtig met het gebruik van draadloze apparatuur als u een pacemaker hebt of als u afhankelijk
bent van andere levensreddende, gevoelige elektronische apparatuur. Dit apparaat zendt radiosignalen
uit.
•
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•

Lever het apparaat indien mogelijk in bij een recyclingcentrum. Gooi het apparaat niet weg met het
gewone huishoudelijke afval.

Garantie & copyright
Dit apparaat heeft een productgarantie van twee jaar, ingaande op de dag van aankoop. Surf naar
www.trust.com/warranty voor meer informatie.
•
Nadruk van delen van deze handleiding zonder toestemming van Trust International B.V. is uitdrukkelijk
verboden.
•
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