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Draadloos deur-/raamcontact



Inhoud van de 
verpakking 
1 x deur-/raamcontact
1 x gebruikershandleiding

Magneet

Zender
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geregistreerde handelsmerken en het eigendom van eTIGER. 
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Installatie  
- Open de behuizing en verwijder de beschermstrip 

om de batterijen te activeren.
- Monteer de sensor op de deur en monteer de 

magneet op de deurlijst.
- Plaats de magneet max. 1 cm van de zender 

vandaan en bevestig de zender en de magneet 
met dubbelzijdige tape of schroeven.

- Plaats de sensor niet in ruimtes met veel metalen 
of elektrische bedrading, zoals een oven of 
installatieruimte.

 
De detector in het alarmsysteem registreren
Schakel de verbindingsmodus in via het 
bedieningspaneel. Scheid de detectormagneet 
van de zender. Het bedieningspaneel geeft één 
piepje af: de detector is geregistreerd. Als u twee 
piepjes hoort, dan was de detector al verbonden.



Om te controleren of de registratie is voltooid, 
schakelt u het systeem in en scheidt u de magneet 
nogmaals van de zender door de deur of het raam 
te openen waarop de magneet is aangebracht. 
Als de sirene afgaat, dan is de registratie goed 
uitgevoerd.



Indeling van printplaat 

Schakelaar voor onbev-
oegd openen

Jumpers voor zone-
instelling

Schakelaar voor onbevoegd openen: Wanneer 
het alarmsysteem is ingeschakeld, dan activeert 
de schakelaar voor onbevoegd openen het alarm 
wanneer de behuizing wordt geopend.

Jumpers voor zone-instelling: Met de jumpers 
kunt u de detector aan een bepaalde zone 
toewijzen. Zie de gebruikershandleiding van 
het alarmsysteem voor meer informatie over het 
instellen van zones.



Specificaties   
Voeding
DC 1.5V (AA LR6 
batterij x1)

Statische stroom
≤30 uA

Alarmstroom
≤40 mA

Bereik
≤ 80 m (in een open 
gebied)

Radiofrequentie
433MHz (±75KHz)

Materiaal van behuizing
ABS kunststof

Gebruiksvoorwaarden
Temperatuur: 
-10°C ~ +55°C
Relatieve luchtvochtigheid: 
≤80% (niet condenserend)

Zenderafmetingen
71 x 34 x 17.5 mm

Magneetafmetingen
51 x 12 x 13.5 mm

Betekenis van LED-lampje
Knippert één keer
De deur of het raam is open en de zender stuurt 
een signaal naar het bedieningspaneel.



Normen 

Dit product is voorzien van het afvalscheidingssymbool 
voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-logo). 
Dit betekent dat dit product moet worden verwijderd vol-
gens de Europese richtlijn 2002/96/EG. Zo kan het worden 
gerecycled of worden gedemonteerd om de schadelijke ge-
volgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.  Neem 
voor meer informatie contact op met uw gemeente. Elektro-
nische producten die niet gescheiden worden verwijderd 
zijn schadelijk voor het milieu en de gezondheid omdat ze 
gevaarlijke stoffen bevatten.

Conform de Europese regelgeving. Dit product voldoet 
aan de minimum vereisten en andere bepalingen van de 
Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). 

Dit product is ontworpen en vervaardigd volgens de richtlijn 
2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad ten 
aanzien van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 
in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn - 
RoHS). Er wordt vanuit gegaan dat het product voldoet aan 
de maximum concentratievoorschriften die zijn vastgesteld 
door het Europese technische aanpassingscomité (TAC).

Gemaakt in China.
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