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Xit Sensor kit innehåll

Xit Sensor kit innehåll
Listan nedan visar vilka delar som ingår i paketet. Om någon del saknas eller är 
defekt, vänligen kontakta larmansvarig eller din återförsäljare.

# Benämning # Benämning

❶ DOOR enhet ❸ Anslutningskabel

❷ Xit sensor ❹ Denna användaguide

We, NEAT Electronics AB, Varuvägen 2, 246 42 Löddeköpinge, SWE-
DEN, hereby declare under our sole responsibility that this product, 
Xit Sensor Kit, is in conformity with the directives:1999/5/EC, 73/23/
CE, 89/336/CEE and conforms to the following product specifications:

Safety IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006,  
EN 60950-1:2007

EMC EN 301 489-1 v1.8.1,  
EN 301 489-3 v1.4.1

Radio EN 300 330-1 v1.5.1,  
EN 300 330-2 v1.3.1

Environmental EN 50134-2:2000, EN50134-3:2002

Ulrik Lundberg 
Managing Director
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Avsedd användning

1 Avsedd användning
Xit Sensor är avsedd att användas antingen i vårdtagaren hem eller i ett 
vårdhem. Produkten är ingen medcinsk produtk och kan inte användas 
som ersättning för regelmässig övervakning och kontroll utan är ett kom-
plement till normala rutiner och procedurer.

2 Installation
• Sätt i batterierna i DOOR enheten och kontrollera att den startar (kont-

rollera att lysdioden blinkar till när enheten sätts på).
• Anslut kablen mellan Xit sensorn och DOOR.
• Anslut DOOR enheten till en radiomottagare, t.ex. trygghetstelefon 

NEO eller portabel larmmottagare TREX2G.

3 Anslut till NEO
Totalt 8 larmsändare kan anslutas till NEO, t.ex. en andra ATOM eller ett 
dörrlarm.
Sänglarm är normalt fördefinierat att ligga på sändarpoition 6, men av-
vikelser kan förekomma för användarspecifika konfigurationer. Kontrollera 
utrustningen före programmering.
Exempel: lägga in ett sänglarm på sändarposition 6.
1. Stäng av NEOn.
2. Tryck och håll nere den grå knappen på NEOns ovansida, slå på enhet-

en, fortsätt hålla den grå knappen nertryckt.
3. NEOn kommer nu att börja pipa (se tabellen nedan). Fortsätt hålla ner 

den grå knappen tills NEOn piper sex gånger och släpp därefter.
4. Aktivera dörrlarmet. NEOn kommer att bekräfta genom att svara 

“blipp”. Avsluta programmeringen genom att rycka på den gröna knap-
pen på NEOn.

5. NEO bekräftar att programmeringen avslutas med att ljuda 
“blipp-di-du-da”.

6. Prova den nya sändaren.

Pip Position
“pip” 1
“pip-pip” 2
“pip-pip-pip” 3
... osv
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Skötsel och underhåll
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4 Skötsel och underhåll
4.1 Handhavande

• Undvik långvarig exponering i direkt solljus.
• Håll enheten borta från damm, fukt och smuts.
• Vrid, skaka, bänd eller kasta inte enheten.
• Utsätt inte enheten för värme och håll den borta från öppen eld.
• Testa sensorn regelbundet.
• Försök inte reparera eller serva sensorn eller DOOR enheten, kontakta 

tekniker eller larmansvarig.

4.2 Rengöring
• Rengör enheten med en mjuk trasa, lätt fuktad med en mild tvållös-

ning. Rengör inte med starka kemikalier eller lösningsmedel.

4.3 Återvinning
• Den uttjänta produkten skall återvinnas och får inte behandlas som 

hushållsavfall. Återlämna till återvinningsstation eller returnera till NEAT 
Electronics AB.
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