
HANDLEIDING D-TREX-2G

1 Belangrijk!

1.1 Veiligheidsinstructies
• Lees voor gebruik de handleiding.
• Test het toestel altijd voor gebruik volgens de handleiding.
• Dit product is mogelijk niet voor iedereen geschikt.
• Test het toestel regelmatig en vervang het indien nodig.
• Controleer altijd de functie van het product nadat u aanpassingen hebt
gedaan.
• Onze apparaten zijn NIET bedoeld als een life support-apparaat, d.w.z.
een apparaat waarvan een storing kan leiden tot schade aan een leven.

1.2 Gebruik
• Gebruik alleen originele onderdelen.
• Niet blootstellen aan direct zonlicht.
• Houd gescheiden van stof, vocht of vuil.
• Laat het apparaat niet vallen, klop, draai het niet en schud het niet.
• Verwarm het apparaat niet en gebruik het niet in de buurt van vuur.
• Neem contact op met een NEAT-dealer voor reparaties.

1.3 Reinigen
• Reinig het apparaat met een zachte doek, licht bevochtigd met een mild
sopje.
• Reinig het apparaat niet met agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of
andere bijtende stoffen.

1.4 Recycling
• Voer het op de juiste manier af. Het versleten product moet worden
afgevoerd naar een recyclefaciliteit voor correcte verwijdering of worden
teruggestuurd naar NEAT.



2 Product overzicht

D-TREX-2G is een draagbare alarmontvanger voor eenvoudige en
duidelijke alarmontvangst en bevestiging.

2.1 D-TREX-2G kit inhoud

2.2 D-TREX2G Kit onderdelen

No Part

1 D-TREX2G toestel

2 AC adaptor

3 USB kabel A - MiniUSB

4 Mini USB oplaad adaptor

2.3 Accessoires

CHARGE Tasje



3 Bediening

3.1 Het toetsenbord

3.2 In- en uitschakelen
Druk op pijltje omhoog (^) en houd dit 3 seconden vast. De D-TREX geeft
nu een pieptoontje.
Kies, indien nodig, een “User ID”
Kies, indien nodig, een “Group-ID”
Om uit te schakelen weer op pijltje omhoog (^) drukken en dit 3 seconden
vasthouden.

3.3 Oproep beantwoorden
Als er een oproep binnenkomt dan volgen (piep)toontjes en/of trillingen.
Accepteer de oproep door op de “Enter” knop te drukken.
Indien de oproep (nog) niet geaccepteerd kan worden, druk op pijltje
omlaag, om de oproeptoon te stoppen.
De oproep blijft staan totdat ze beantwoord is of totdat de ingestelde tijd
voorbij is.

3.4 Vraag om assistentie.
Druk op de rode knop en houd deze 3 seconden vast en er gaat een
verzoek om assistentie naar de andere D-TREXen. Hierbij wordt eventueel
ook de locatie van de laatste oproep vermeld.

3.5 Volume instellen
In sommige gevallen kan het nodig zijn dat het toestel minder of geen
geluid maakt. Ga hiervoor met het pijltje omlaag naar “Preferences” en druk
op “Enter”.Kies dan "Sound level" en kies daarna "Low" of "No sound". Ga
hierna stapsgewijs terug naar het openingsscherm. Een alarmoproep is nu
alleen maar merkbaar door trillingen.



Hoewel de accu voldoende capaciteit heeft voor langdurig gebruik is het
toch beter om de D-TREX-2G in/aan een lader te plaatsen als de D-TREX
niet in gebruik is.

4 Technische gegevens

Accu stand-by tijd Ongeveer 8 dagen

Afmetingen 48 x 100 x 21 mm

Gewicht Ongeveer 60 g, inclusief accu

Temperatuur bereik +5 ~ +55º C

Accu type Li-Po, 600 mAh

869,2 MHz (sociaal alarm)
Frequentie

869,4 MHz


