
SPECIFICATIES

werkspanning 811 volt

stroomopname:
tijdens standby met zes opgeladen ontvangers 145 mA max.
tijdens laden van zes ontvangers  600 mA max.

max. laadstroom per ontvanger:
NiCd 18  32 mA
NiMh 45  83 mA
laadtijd: 14  16 uur
Afmetingen (H x B x D) 62 × 82 × 203 mm
Gewicht (inclusief adapter) 870 gram

                                      Conformiteitverklaring

Hierbij verklaren wij dat het volgende product:

Omikron CallHelp 400 C6

aan  alle  productnormen,  keuringen  en  veiligheid  volgens  de 
richtlijnen 1995/5/EG (R&TTERL) voldoet.

Product omschrijving:                                Zes voudig laadrek

Omikron Europe B.V.
Kolenbranderstraat 20D
2984 AT    Ridderkerk
Nederland
tel.          00 31 (0) 180  417011
fax.        00 31 (0) 180  461213
web:       
http://www.omikroneurope.com/
email:     
mailto:info@omikroneurope.com

Ridderkerk, 01.06.2004

A.M. de Raadt

GEBRUIKSAANWIJZING
Omikron CallHelp 400 C6

TAFELLADER

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
voordat u het toestel in gebruik neemt.
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Uw Omikron CallHelp C6  tafellader  is 
special  ontworpen  voor  het  opladen 
van  de  Omikron  CallHelp  400RX 
oproepontvangers  of  “piepers”. 
Maximaal  zes  ontvangers  tegelijk 
kunnen worden  opgeladen  door  ze  in 
de  laadvakken  te  plaatsen.  De 
batterijen worden in ca. 14 uur volledig 
opgeladen.

EIGENSCHAPPEN

laadschakelaar NiCd / NiMH 

Hiermee  kunt  u  instellen  of  de 
oproepontvangers met NiCd batterijen 
of NiMH batterijen zijn uitgerust. 

Zes laadvakken

U  kunt  maximaal  zes  oproepont
vangers tegelijkertijd opladen.

Automatisch laden

De  C6  begint  automatisch  te  laden 
zodra  een  oproepontvanger  in  een 
laadvak wordt geplaatst.

Tijdsbegrenzing

Het  laden stopt automatisch na 14  tot 
16 uur.

Laad indicator

Deze  brandt  rood  als  het  laadproces 
in gang is en groen als het laadproces 
voltooid is.

AANSLUITEN OP NETSPANNING

Steek de adapter in het stopcontact en 
sluit de plug aan op de C6.

STEL HET BATTERIJ TYPE IN

Voordat  u  de  batterijen  gaat  opladen 
moet  de  C6  ingesteld  worden  op  het 
type batterij dat in de oproepontvangers 
geplaatst  is  door  de  schuifschakelaar 
NiCd / NiMH op de met het batterijtype 
overeenkomende stand te zetten.

Belangrijk:
Plaats  geen  oproepontvangers  met 
gewone,  verschillende  types 
oplaadbare  batterijen  of  batterijen 
met  verschillende  capaciteiten  door 
elkaar in de lader. 

Laad  nooit  ontvangers  op  die  zijn 
uitgerust  met  NiCd  batterijen  terwijl 
de  NiCd/NiMH  schakelaar  op 
NiMH staat. Dit kan de batterijen en 
de oproepontvanger ernstige schade 
toebrengen. 

ONTVANGERS OPLADEN

De CallHelp400 RX ontvangers moeten 
uitsluitend  worden  opgeladen  als  de 
“batterij  leeg”  indicator  van  de 
ontvanger in werking treedt. Dan zijn de 
batterijen  bijna  leeg  en  zal  de 
ontvanger  om  de  vijf  minuten  piepen. 
Als u dan op de aan/uit schakelaar van 
de ontvanger drukt verschijnt er een “b” 
in het display. 

1. Plaats  de  ontvanger,  welke  is 
voorzien  van  2  NiCd  of  2  NiMH 
batterijen, in één van de laadvakken. 
De  indicator  LED  licht  groen  op  en 
vervolgens rood.

2. De  batterijen  worden  gedurende 
1416  uren  geladen.  De  laad 
indicator  brandt  groen  zodra  het 
laadproces voltooid is.

Opmerkingen:
Laad een ontvanger alleen op als 
de  “batterij  leeg”  indicator  in 
werking getreden is.

Haal  tijdens  het  opladen  de 
ontvanger niet uit het  laadvak om 
hem  meteen  weer  terug  te 
plaatsen.  Hiermee  wordt  de 
laadcyclus  opnieuw  gestart  zodat 
de  batterijen  en  de  ontvanger 
schade kunnen oplopen.

Bij  vragen  of  onduidelijkheden, 
neem  contact  op  met  de 
dealer/distributeur.

ONDERHOUD

Het  toestel  is  uitsluitend  bedoeld 
voor binnenhuis gebruik. 

Gebruik  de  lader  uitsluitend  in  een 
droge  omgeving  bij  huiskamer
temperaturen.

Behandel  de  lader  zorgvuldig.  Laat 
hem niet vallen.

Houd de lader vrij van stof en vuil.
Bewaar  deze  gebruiksaanwijzing 
zorgvuldig.

In  de  lader  zijn  geen  componenten 
aanwezig  die  door  de  gebruiker 
afgesteld  mogen  worden.  Het 
onbevoegd  openen  van  de  lader  doet 
de garantie vervallen.

    p e r s o n e n z o e k s y s t e m e n
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