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Montagehandleiding :
Art: 005665 Bed-Alert:
Algemene omschrijving:
Een revolutionaire vorm van bed-beveiliging. Een universeel, standalone apparaatje,
geschikt voor elk kinderbed. De Bed-Alert zorgt dat het nagenoeg onmogelijk is om te
vergeten een kinderbedje af te sluiten. De Bed-Alert is een doosje dat detecteert of
een kinderbed open of gesloten is. Het heeft eenzelfde werking als een smartphone,
is eenvoudig te monteren door het reeds aangebrachte dubbelzijdige tape, is op elk
type bed te plaatsen, ook op bedden met klapramen of draaideuren. Één Bed-Alert
per bed is voldoende, geplaatst op het bovenste hekwerk omdat daar het potentiële
gevaar aanwezig is.
Zo werkt de Bed-Alert:
• Opening van het bed activeert het systeem (knipperend signaal)
• Ca. 12 seconden later: geluidssignaal
o Knipperend signaal neemt in snelheid toe
• Optie 1: bed sluiten,
• Optie 2: uitstellen sluiten bed door te snoozen met ca. 10 seconden
• Bed hierna nog steeds niet afgesloten? Dan volgt een steeds indringender,
onmisbaar geluidssignaal

Montage:
De Bed-Alert is aan de achterzijde voorzien van dubbelzijdige tape, verwijder de achterzijde van de
tape en plak de Bed-Alert links onder op het bovenste hekwerk van het bed met de tekst leesbaar in
gesloten positie van het hekwerk, het lampje en het drukknopje wijzen dan naar beneden. Na het
opplakken van de Bed-Alert, trekt u het kuststof stripje wat aan de rechter zijkant uitsteekt er uit.
Hierdoor wordt het systeem automatisch bekrachtigd. De Bed-Alert is nu klaar voor gebruik.
Wij adviseren om de batterij eens per jaar te vervangen, de Bed-Alert geeft echter zelf een signaal
wanneer dit nodig is aangezien dit ook afhankelijk is van hoe vaak het alarm wel/niet afgaat in die
periode. Bij vervanging draait u aan de voorzijde de 4 schroeven uit het doosje en vervangt u beide
AAA batterijen en plaatst u de schroeven weer terug.
Disclaimer:
De Bed-Alert is slechts een hulpmiddel om u er op te attenderen een bed te sluiten, het blijft te allen tijde de verantwoording
van de gebruiker om het bed te sluiten en dit te controleren. Claims die door het niet/niet goed functioneren van de Bed-Alert
alsnog voor een ongeval/voorval zorgen worden dan ook niet geaccepteerd, de verantwoording ligt volledig bij de gebruiker de
Bed-Alert is slechts een hulpmiddel.
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