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Gebruiksaanwijzing 
1. Richt de FakeTV-unit op doorschijnende vitrages, gordijnen of jaloezieën, zodat 
slechts de FakeTV-lamp, maar niet de FakeTV-unit zelf, van buitenaf te zien is. 
Indien u de FakeTV boven de begane grond gebruikt is het niet noodzakelijk deze 
achter gordijnen of dergelijke te zetten. Sluit de adapter eerst aan op de FakeTV-unit 
en dan in het stopcontact. 
2. Indien het vroeg donker wordt (ca. 17 uur), plaats dan de schakelaar op de 
FakeTV-unit in de 'DUSK + 7 HRS' stand. Indien het laat donker wordt (ca. 21 uur), 
plaats dan de schakelaar op de FakeTV-unit in de 'DUSK + 4 HRS' stand. De 
FakeTV-unit schakelt pas aan indien het erg donker is (0,5 lux) - echt nacht dus. Als 
alternatief kunt u, om de indruk van een aanstaande TV weer te geven, de FakeTV-
schakelaar in de “ON” stand zetten. Wanneer u de FakeTV op een andere tijd dan 
geprogrammeerd aan wilt hebben, dan dient u de FakeTV-schakelaar op de “ON” 
stand te zetten en deze met de adapter aan een externe tijdschakelaar aan te 
sluiten. 
3. Vermijdt de volgende fouten: De FakeTV-unit mag niet van buitenaf zichtbaar zijn. 
Gebruik de FakeTV niet voor een raam, dat door licht van buiten hel verlicht wordt. 
Plaats geen tijdgeschakelde lamp of een andere lichtbron in dezelfde kamer als de 
FakeTV. 
 
U heeft nog steeds goede deursloten nodig! Ook als u slecht voor een paar dagen 
niet thuis bent, bestel dan de krant voor deze tijd af, laat de post op het postkantoor 
terughouden en regel indien nodig bijv. het sneeuwruimen of ander onderhoud. 
Neem contact op met uw buren - die zijn het beste afschrikmiddel tegen inbrekers. 
Noch FakeTV, noch andere simulatiesystemen kunnen u garanderen dat er bij u niet 
wordt ingebroken. FakeTV functioneert goed samen met een lamp die in een andere 
kamer is aangesloten op een tijdschakelaar. Dat geeft de indruk dat er “iemand thuis 
is die TV kijkt”. 
 
Indien u de ingebouwde lichtsensor gebruikt, zal FakeTV zich op verschillende tijden 
aan- en uitschakelen, al naar gelang de buitenlichtomstandigheden, bovendien geeft 
hij de indruk dat er iemand thuis is. FakeTV heeft de zelfde lichtstraling als een 
27inch (68cm) TV. U kunt een subtiel, maar erg overtuigend effect verwachten. Denk 
eraan dat inbrekers gewoonlijk rondgaan om een huis te vinden waar geen tekens 
van leven zijn en dan het gemakkelijkste toegangspunt te ontdekken.  
 
FakeTV is slechts voor binnengebruik geschikt. Niet onderdompelen in water. 
Bedrijfstemperatuur tussen: -40˚C(-40˚F) tot +40˚C (104˚F). Geschikt voor permanent 
gebruik. Alleen met bijgeleverde adapter gebruiken. 


