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Onze buitendienst-medewerkers herkent u aan onze bedrijfskleding en zijn in het bezit van een bedrijfslegitimatie! 

Handleiding Wek- en Waarschuwingssysteem (Flitsset) 
 

� Flitslamp(en) 

De flitslampen kunnen in ieder stopcontact in huis geplaatst worden.  
 

De flitslamp stopt na 1 minuut vanzelf met flitsen. 
 
Flitsen + oranje indicatielampje: melding telefoon  
Flitsen + groen indicatielampje: melding deurbel 
Flitsen + alle indicatielampjes: melding rookmelder 
 

� Deurbelzender/Telefoonzender 

Bij zowel de deurbel, als de telefoon, is een zender geplaatst. Deze zender zendt een signaal door als 
de deurbel of telefoon overgaat, hierdoor zal de flitslamp gaan flitsen en de wekker afgaan. 

 
Indien er een akoestische deurbelzender geplaatst is, is deze door middel van een kleefmicrofoon aan 
de geluidsbron van de deurbel verbonden. Het is belangrijk dat deze kleefmicrofoon ten alle tijden is 
verbonden met de geluidsbron van de deurbel.  

 
In de zenders zit een 9V blokbatterij. Deze gaat gemiddeld 1 jaar mee. Mocht de batterij leeg zijn, kan 
deze gemakkelijk aan de achterzijde van de zender vervangen worden 
 

� Rookmelder 

Zodra deze speciale rookmelder geactiveerd wordt, zullen de flitslampen gaan flitsen en de wekker 
afgaan. Alle indicatielampjes op de flitslamp  en wekker gaan branden. 
Op de rookmelder bevindt zich een test-knop om de werking van de rookmelder te testen. Indien u 
deze 2 à 3 seconden inhoudt, zal de rookmelder een akoestisch signaal geven. Daarnaast zullen de 
flitslamp gaan flitsen en de wekker afgaan. 
De rookmelder bevat een accu die 10 jaar meegaat.  
 

� Digitale wekker + trilschijf 

Naast dat deze wekker afgaat op een gewenste wek-tijd, geeft deze wekker ook een akoestisch en 
trilsignaal als de telefoon, deurbel of rookmelder afgaat. 
 
Door het ingedrukt houden van de knop ‘klok’ en tegelijkertijd de knop ‘h’ of ‘min’ in te drukken wordt 
de tijd op de wekker ingesteld. 
De wek-tijd instellen kan door het ingedrukt houden van de knop ‘� 1’ en tegelijkertijd de knop ‘h’ of 
‘min’ in te drukken.  
De alarmfunctie wordt ingeschakeld door aan de achterzijde van de wekker de schuifknop ‘on/off’ op 
‘on’ te zetten. Vervolgens zal er een rood lampje aan de voorzijde van de wekker gaan branden.  

 
Het volume van het akoestische signaal kan aan de rechterzijde van de wekker worden afgesteld. De 
toonhoogte kan aan de linkerzijde van de wekker afgesteld of volledig uitgeschakeld worden.  

 
De wekker beschikt over een snoozefunctie van 5 minuten. Deze wordt ingeschakeld als er op de 
zwarte snoozeknop op de bovenzijde wordt gedrukt. 
Komt er een signaal van deurbel, telefoon of rookmelder binnen, dan zal de wekker 1 minuut afgaan. 
Dit kan vroegtijdig beëindigd worden door het indrukken van de snoozeknop.  

 
De trilschijf bevat 3x AA batterijen.  
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer. 

 


