
Bedienungsanleitung

Operating instructions

Mode d’emploi

Gebruiksaanwijzing

RFS01

DRAADLOZE ADAPTER VOOR ROOK- OF GASMELDER
Toebehoren voor RingFlash 250

ADAPTATEUR RADIO POUR DÉTECTEUR DE FUMÉES ET DE GAZ
Accessoires pour le RingFlash 250

FREQUENCY DETECTOR FOR SMOKE OR GAS ALARM
Accessory for RingFlash 250

FUNKADAPTER FÜR RAUCH- ODER GASMELDER
Zubehör zum RingFlash 250
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Veiligheidsinformatie 
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door� Voer in 
geen geval zelf reparatiewerkzaamheden uit�

Bedoeld gebruik
De RingFlash 250 is bedoeld voor signaalversterking 
voor verbinding met rookmelders� Alle overige toepas-
singen zijn niet bedoeld� De RingFlash 250 is bijzonder 
geschikt in luide omgevingen en bij slechthorendheid� 
Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toege-
staan�

Montageplaats
 Voorkom buitensporige inwerking van rook, stof, trillin-
gen, chemicaliën, vocht, hitte en direct zonlicht�

Veiligheidsinformatie
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Veiligheidsinformatie

Gescheiden inzameling
Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het 
naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-
depot)� Volgens de wet op elektrische en 
elektronische apparaten zijn eigenaars van 
oude apparaten verplicht om oude elektrische 

en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalin-
zameling te brengen� Het pictogram hiernaast betekent dat 
u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag gooien!  
 

Gevaar voor de gezondheid en het milieu door 
accu's en batterijen! Maak accu's en batterijen 
nooit open. Voorkom beschadiging en inslik-
ken en laat ze niet in het milieu terechtko-
men.  
 
Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die 
schadelijk zijn voor het milieu� 
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U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar 
verkooppunten van deze producten of naar officiële in-
zamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken 
klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is� 
De afvoer is kosteloos� De pictogrammen betekenen dat 
u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag 
gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden 
afgevoerd� 
 
Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke 
voorschriften af�

 Langdurige blootstelling aan de maximale ge-
luidssterkte van het apparaat kan tot schade aan 
het gehoor leiden�

Veiligheidsinformatie
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Inhoud van de verpakking
In de verpakking treft u het volgende aan: 
Inhoud
Draadloze adapter 1
Externe microfoon 1
12 volt batterij (23A) 1
3 volt batterij (CR2) 1
Dubbelzijdige tape 2
Gebruiksaanwijzing 1

RingFlash 250 draadloze adapter
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Bedieningselementen
Draadloze adapter zonder 
houder

Status-led1� 
Behuizing2� 
Arrêtering voor houder3� 

Interne microfoon4� 
Schroef in behuizing5� 
Connector voor externe 6� 
microfoon

1

2

3

4

5

6

De RingFlash 250 draadloze adapter
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Draadloze adapter (RFD01) voorbereiden 
Met de draadloze adapter kunt u de akoestische signale-
ring (bel- of piepsignaal) van uw bestaande rookmelder 
oppikken� Deze opgepikte signalen worden dan draadloos 
naar het basisstation van de RingFlash 250 gezonden en 
op de door u geselecteerde manier van signaalversterking 
weergegeven� Als de draadloze adapter in combinatie 
met een rookmelder wordt gebruikt, produceert het basis-
station een speciaal alarmsignaal� Voor installatie van de 
draadloze adapter gaat u als volgt te werk: 

Draai de schroef in de behuizing (5) uit het deksel van 1� 
de draadloze adapter�
Verwijder het zojuist losgeschroefde deksel van de 2� 
behuizing (2) van de draadloze adapter�

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
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Plaats de batterijen (CR2 en 23A) in de hiervoor be-3� 
stemde opnamen� Let erop dat u de batterijen op juiste 
manier erin zet (polen niet verwisselen!)�

+ +

- -

23A

CR2

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
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RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
Controleer de instellingen op de 2-voudige miniatuur-4� 
DIP-schakelaar� De schakelaars moeten ingesteld zijn 
zoals in de grafiek.

Plaats het deksel van de behuizing van de draadloze 5� 
adapter weer op de behuizing (2)�
Draai de schroef in de behuizing (5) weer in de behui-6� 
zing (2) van de draadloze adapter�
Steek de draadloze adapter in de houder� Zorg ervoor 7� 
dat u de draadloze adapter op de juiste manier in de 
houder steekt� De arrêteringen voor de houder (3) op 
de draadloze adapter helpen u de juiste inbouwpositie 
te bepalen�

1 2 

ON

Rookmelder
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Montage op een rookmelder
Bevestig door middel van de bijgeleverde tape de 1� 
houder van de draadloze adapter naast de rookmelder� 
Plaats de houder zodanig dat de draadloze adapter 
voor de rookmelder zo dicht mogelijk bij de signaalge-
ver van de rookmelder aangebracht is�

Bedien de testfunctie van de rookmelder� (Zie hiervoor 2� 
de gebruiksaanwijzing voor de rookmelder�)

   Monteer de draadloze adapter nooit direct op de 
rookmelder� Als u de draadloze adapter direct op de 
rookmelder aanbrengt, kan de juiste werking van de 
rookmelder niet langer worden gewaarborgd�

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
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Als de status-led (1) op de draadloze adapter oplicht, 3� 
zendt de draadloze adapter een signaal naar het Ring-
Flash 250 basisstation�
Het basisstation van de RingFlash 250 signaleert 4� 
alarm totdat op de rookmelder het alarm werd be-
eindigd� (Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de 
rookmelder�)

   De draadloze adapter moet gedurende 5 seconden 
een alarmsignaal van de rookmelder ontvangen� Pas 
daarna zendt hij een signaal naar het basisstation van 
de RingFlash 250�

   Als de akoestische signalen niet worden opgepikt, ver-
kleint u eerst de afstand tussen de draadloze adapter 
en het RingFlash 250 basisstation�

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
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Externe microfoon aansluiten
Als het oppikken van de akoestische signalen met 
behulp van de interne microfoon niet lukt of als de 
draadloze adapter niet naast het op te pikken apparaat 
kan worden gemonteerd, kunt u een externe microfoon 
aansluiten�
Monteer de draadloze adapter in de nabijheid van het 1� 
op te pikken apparaat�
Bevestig met behulp van de bijgeleverde tape de 2� 
microfoon op de luidspreker van het op te pikken ap-
paraat�
Steek de aansluitconnector van de externe microfoon 3� 
in de connector (6) van de draadloze adapter�

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
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Storingen door andere apparaten
 Bij gebruik van de RingFlash 250 kunnen onder be-
paalde omstandigheden storingen door andere appa-
raten optreden� U kunt de overdrachtsfrequentie van 
de RingFlash 250 en van de pick-up als volgt aanpas-
sen:  
Verwijder de kleine afdekking onder het RingFlash 250 1� 
basisstation�
Pas de instelling van de eronder gelegen 8-voudige 2� 
miniatuur-DIP-schakelaar aan�

Verwijder het deksel van de behuizing van de pick-up 3� 
zoals op pagina 65 beschreven�

1 2 3 4 5 6 7 8

ON DP

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
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Pas hier de instelling van de 8-voudige miniatuur-DIP-4� 
schakelaar afhankelijk van de aangepaste instelling op 
het RingFlash 250 basisstation aan�
Monteer het deksel op de behuizing van de pick-up 5� 
zoals op pagina 67 beschreven�

Batterijstatus
Als de batterijen een kritieke status bereiken, knip-
pert de status-led (1) van de betreffende draadloze 
adapter� Als de status-led (1) elke 5 seconden een-
maal knippert, moet u de batterij 23A vervangen� Als 
de status-led (1) elke 5 seconden tweemaal knippert, 
moet u de batterij  CR2 vervangen�

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken
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Onderhoud/garantie
Onderhoud

Reinig het oppervlak van het product met een zachte, • 
niet-pluizende doek
Gebruik nooit reinigingsmiddelen of -oplossingen• 

Onderhoud/garantie
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Garantie
Amplicomms apparaten worden met de nieuwste pro-
ductiemethoden gefabriceerd en gecontroleerd� Gebruik 
van zorgvuldig geselecteerde materialen en geavanceer-
de technologieën zorgt voor een storingvrije werking en 
lange levensduur� De garantiebepalingen zijn niet van 
toepassing als een storing in het apparaat het gevolg is 
van een fout van de aanbieder van het telefoonnetwerk of 
van de centrale waarop het apparaat aangesloten is� De 
garantiebepalingen zijn niet van toepassing op oplaadbare 
batterijen of accusets die in de producten gebruikt zijn� De 
garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf datum van 
aankoop�
 Alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of pro-
ductiefouten en gedurende de garantieperiode ontstaan, 
worden kosteloos verholpen� De garantie vervalt na in-
grepen door de koper zelf of door derden� Schade die het 
gevolg is van onvakkundige omgang of gebruik, verkeerde 
plaatsing of opslag, onvakkundige aansluiting of installa-

Onderhoud/garantie
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tie, overmacht of andere externe invloeden valt niet onder 
de garantie� In geval van reclamaties behouden wij ons 
het recht voor om defecte onderdelen te repareren of te 
vervangen of een vervangend apparaat te leveren� Reser-
veonderdelen of -apparaten worden ons eigendom�  Recht 
op vergoeding is in geval van beschadiging uitgesloten als 
geen bewijzen van de intentie of grove nalatigheid van de 
fabrikant bestaan�

 Als het apparaat in de loop van de garantieperiode ver-
schijnselen van een defect vertoont, moet u het samen 
met de aankoopbon terugbrengen naar de leverancier bij 
wie u het Amplicomms apparaat hebt gekocht� Aanspraak 
op garantie volgens deze overeenkomst kan alleen bij de 
leverancier worden gemaakt�  Twee jaar na aankoop en 
overdracht van onze producten vervallen alle aanspraken 
op basis van deze garantiebepalingen�

Onderhoud/garantie
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Verklaring van overeenstemming
 Dit apparaat voldoet aan de in de volgende 
EU-richtlijn genoemde specificaties:
Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse 
erkenning van hun conformiteit� De overeenstemming 
met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het 
CE-merk op het apparaat� De volledige Verklaring van 
overeenstemming kunt u op onze website www�ampli-
comms�eu kosteloos downloaden�

Verkoop: Audioline GmbH, 41460 Neuss (D)

Onderhoud/garantie
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Belangrijke garantie−informatie
De garantieperiode voor uw Amplicomms product begint 
op de datum van aankoop� De garantie dekt gebreken 
die het gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten. De 
garantie vervalt bij ingrepen door koper of derden� Schade 
die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, 
natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd op-
bergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals 
schade door overmacht of overige externe invloeden niet 
onder de garantie�

WEND U VOOR GARANTIE ALLEEN TOT DE LE-
VERANCIER VAN HET

APPARAAT EN VERGEET NIET OM DE AANKOOP-
BON MEE TE NEMEN�

 

Belangrijke garantie−informatie
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VOORKOM ONNODIG LANGE WACHTTIJDEN EN 
STUUR HET APPARAAT

NIET NAAR ONS�

RAADPLEEG BIJ VRAGEN OVER DE BEDIENING 
EN GARANTIE DEZE

GEBRUIKSAANWIJZING

 

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Internet: www.amplicomms.eu 
E−mail: info@audioline.de

Belangrijke garantie−informatie




