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Inhoud van de verpakking 

1 x deur-/raamcontact met groot bereik
1 x gebruikershandleiding
 

Lage spanning 
LED

Werking 
LED

Magneet

Zender

360° draaiende antenne
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rechten worden ontleend. ETIGER en het ETIGER-
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Alle rechten voorbehouden.



 Installatie 

- Maak de deur schoon waarop u de detector wilt 
aanbrengen.

- Scheur de dubbelzijdige tape los op de 
voorkant van de magneet en bevestig deze op 
de gewenste plaats. De magneet moet minder 
dan 2 cm van de zender vandaan worden 
aangebracht.

 Voor een sterkere bevestiging kan de detector 
ook met schroeven worden gemonteerd. 
Verwijder de kunststof kap van de magneet en 
breng hierdoor twee schroeven aan. Wanneer 
het zendersignaal te zwak is bij montage op een 
metalen deur of raamkozijn, plaatst u een niet-
metalen laag onder de magneet. 

 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.
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Zone-instelling 

De detector kan worden toegewezen aan 
verschillende zones. Hiervoor opent u de 
behuizing en stelt u de jumpers af op basis van 
onderstaande tekening:

Zone A Zone B

Zone C Zone D

Zone E Zone F

24h Zone Wij adviseren u om de 
rookmelder, de gasmelder 
en de beam-sensor voor 
buiten aan de 24-uurs zone 
toe te wijzen.



De detector is standaard toegewezen aan zone 
C. De detector kan worden toegewezen aan 
een andere zone, al naar gelang uw behoeften.  
Voor meer informatie over zone-instelling kunt 
u de handleiding van uw eTiger-alarmsysteem 
raadplegen. 

Specificaties 

Voeding:
DC 12V (A23 12V 
batterij x1)

Statische stroom:
≤30 uA

Alarmstroom:
≤40 mA

Bereik
≤ 300 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:
92 x 36 x 20 mm

Magneetafmetingen:
64 x 13 x 13 mm



Normen 

    
Dit product is voorzien van het 
afvalscheidingssymbool voor elektrische 
en elektronische apparatuur (WEEE-logo). 
Dit betekent dat dit product moet worden 
verwijderd volgens de Europese richtlijn 
2002/96/EG. Zo kan het worden gerecycled 
of worden gedemonteerd om de schadelijke 
gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te 
beperken.  Neem voor meer informatie contact 
op met uw gemeente. Elektronische 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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De gebruikershandleiding is ook in andere 
talen beschikbaar op 
www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium

service@etiger.com


