SM204/ AF-32

ORGANISER TAS MET SCHOUDERBAND EN RAIL MET LED-LAMPJES
A. EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDSTAS
Deze stevige tas met schouderband in ballistisch nylon combineert 4 veiligheidselementen:
1.
2.
3.
4.

Een rail met knipperende LED-lampjes zodat auto's u kunnen zien in het donker.
Verstevigingen met staalkabel in de schouderband die diefstal door het afrukken van de tas
vermijden en die de schouders beschermen tegen eventuele snijwonden.
Een veiligheidsalarm met autonome 130DB sirene met een pin op de schouderband.
Een RFID bepantsering van de interne compartimenten.

B. BESCHRIJVING VAN DE VEILIGHEIDSTAS MET ALARM
1. Handvat van de handtas
2. Anti-diefstal door afrukking
schouderband
3. Zakje met veiligheidssirene
4. Musketonhaak
5. Buitenvakje
6. Rail met LED-lampjes met 3
Verlichtingsmodi
7. Vakje met ritssluiting met de
schakelaar voor de lichtgevende rail

Afbeelding 1 Vooraanzicht

8. Sluitklep met dubbele ritssluiting/ klitb
Sluitklep met dubbele ritssluiting/
klitbandand
9. 1 klein vakje voor een balpen
10. 2 zakjes met rits en RFID-bepantsering
11. 3 kaartvakjes

Afbeelding 2 - Binnenzijde van de tas

C. RAIL MET LED-LAMPJES
a. Locatie van de LED-schakelaar

1

2

Verwijder het doosje van de schakelaar en
verwijder de kunststof bescherming van het
doosje.
Opmerking: Zie hieronder de procedure voor de 3
verlichtingsmodi

Open vakje met rits (7)

b. Procedure om de LED in te schakelen
1.
2.
3.
4.

Druk stevig op de knop van de schakelaar om de LED in te schakelen.
Druk opnieuw stevig in, de LED beginnen snel te knipperen.
Druk een derde maal stevig in, de LED beginnen minder snel te knipperen.
Druk een vierde maal stevig in, de LED schakelen uit.

D. DE BATTERIJEN VAN DE LED-LAMPJES VERVANGEN
Vereiste batterijen: 2 CR2-batterijen025 (geleverd)
1

Voer een stuk in de gleuf zoals
aangeduid in de bovenstaande
afbeelding. Draai in de richting
"OPEN".

2

3

Sluit het batterijvakje door het in de
Verwijder de verbruikte
richting "LOCK" te draaien.
batterijen en voer de nieuwe
batterijen in (+ pool naar boven).

E. BESCHRIJVING VAN DE ALARMSIRENE
12. Snoer verbonden met de pin om het alarm in te schakelen

Afbeelding 3 - Alarmsirene
Vereiste batterij voor de alarmsirene: 1 23A, 12 V batterij.
Procedure om de batterijen te vervangen:
1.
2.
3.

Schroef de schroeven op de achterzijde van de alarmsirene los om het deksel van het batterijvakje
te verwijderen.
Verwijder de verbruikte 23A batterij en installeer een nieuwe batterij. Let erop de polariteit te
respecteren (+) en (-).
Voor u het vakje sluit, moet u de gleuf correct positioneren op het vakje aan de zijde van de pin.

Opmerking: Tijdens opberging van de sirene in het vakje (3) moet het snoer van de pin naar onder worden
gepositioneerd en in de opening van het vakje worden gevoerd.

F. IN- EN UITSCHAKELING VAN HET ALARM
ANTIDIEFSTAL
ALARMSIRENE

Om het alarm in te
schakelen, trekt u aan het
snoer verbonden met de
pen van de alarmsirene.

Om het alarm te stoppen,
voert u de pin opnieuw in
de kleine opening van de
alarmsirene

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval.
Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag
op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden.
Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die
gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden
gerecycleerd.
Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld.
Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.
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