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Informatie in deze handleiding is
onderhevig aan verandering zonder
voorafgaande kennisgeving.
NEAT Electronics AB behoudt zich
het recht hun producten te wijzigen
of te verbeteren en wijzigingen aan
te brengen in de inhoud zonder
verplichting om enige persoon of
organisatie in kennis te stellen van
dergelijke wijzigingen of
verbeteringen.

NEAT Electronics AB is niet
verantwoordelijk voor enig verlies
van gegevens, inkomen of welke
indirecte schade dan ook.

Bezoek onze web site voor meer
informatie, details en beschrijvingen:

www.neatelectronics.se

NEAT Electronics verklaart dat dit
mobiele apparaat, type NE10 09239-
01, in overeenstemming is met de
essentiële eisen en andere relevante
bepalingen:

Richtlijnen:

1999/5/CE (RTTE)
2004/108/EG (EMC)
2006/95/EG (LVD)

Normen:
EMC:
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008)
EN 301 is 489-3 V1.4.1 (2002)
Radio:
EN 300 220-2 V2.3.1 categorie III
Low Voltage:
EN 60950-1:2006 A11:2010

Martin Hagbyhn
Managing director
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In de verpakking

• 1 x TREX-2G toestel

• 1 x AC adapter, 230 V

• 1 x Mini USB adapter

• Deze handleiding

Als er iets ontbreekt, neem dan
contact op met de leverancier.
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Het toetsenbord

Netvoeding

Voordat het apparaat
voor het eerst gebruikt
wordt moet de accu
volledig opgeladen
worden.

Laadapparaat

De AC adapter kan met de
meegeleverde mini-USB adapter of
met het laadstation (optioneel)
gebruikt worden.

Mini USB adapter (meegeleverd)

Verbind de AC
adapter met de
TREX 2G via de
mini USB
adapter. Klik de
mini USB
adapter op de onderkant van de
TREX 2G, vanaf het toetsenbord
naar beneden, totdat het aan de
achterkant op z’n plaats klikt.

Laadstation (optioneel)

Als het laadstation
gebruikt wordt,
plaats dan eerst
de onderkant op
de contact
pennetjes en druk
dan de bovenkant er in.

Configuratie is niet
mogelijk met het
laadstation, gebruik
hiervoor de mini USB
adapter

Als de TREX 2G ingeschakeld wordt
terwijl deze met de AC adapter
verbonden is dan verschijnt het
“opladen” scherm.
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TREX 2G eerste set-up

Inschakelen

Druk op de pijl omhoog knop en

houd deze 3 seconden vast, het

hoofdscherm staat nu in het display.

Uitschakelen

Druk op de pijl omhoog knop en

houd deze 3 seconden vast

(verwijder de USB kabel voor het

uitschakelen).

Algemene functies

• Beweeg op en neer in de

menu’s d.m.v. de pijl op en pijl

neer knoppen.

• De actuele waarde is blauw

gemerkt.

• Bevestig/ voer in/ selecteer een

waarde/ instelling d.m.v. de

Enter knop.

• Ga naar het hoofdscherm door

“annuleren” in het hoofdmenu te

selecteren.

• “Terug” selecteren in een menu

gaat terug naar het vorige

menu.

• “Terug” selecteren en Enter

ingedrukt houden keert terug

naar het hoofdscherm.

• Pop-up schermen sluiten

automatisch na 5 seconden.
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Statusbar

De zes iconen in de statusbar

hebben van links naar rechts de

volgende betekenis:

• Geluid aan

• Trillen ingeschakeld

• Nieuw alarm

• RFID ingeschakeld

• USB aangesloten

• Accu laden/ accu status

Menu’s kiezen

Kies een menu door op de pijl

omlaag knop te drukken

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in via

Hoofdmenu > Voorkeuren > Datum

en tijd.

Selecteer de uren en minuten met

Enter knop, verander de instelling

met pijl omhoog en pijl omlaag

knoppen, bevestig met Enter knop.

Voor de datum geldt hetzelfde.
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Herhaal dit voor de datum:

Na bevestiging wordt de ingestelde

datum / tijd weergegeven.

Zenders

Een zender toevoegen

Stel, u wilt een ATOM toevoegen die

gebruikt wordt in kamer 1.

Ga in het hoofdmenu naar

“Programmeren” en selecteer “Voeg

zender toe”.

Een pop-up venster verschijnt en

vraagt om de zender te activeren.
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Activeer de zender. Zodra de TREX

een zender ontvangt, verschijnt het

“Zender toevoegen” scherm in het

display.

Selecteer identificatie

Selecteer “Kamer” van de drop-

down lijst en bevestig.

Beweeg naar beneden naar het 4

cijferige getal en voeg “1” in, in de

meest rechtse positie.

Selecteer nummer

Selecteer ”losse zender” uit de

onderdelen drop-down lijst.
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Bevestig de selectie door op de

Enter knop te drukken. Selecteer

“opslaan” om de gegevens te

bewaren of “terug” om ze te wissen.

De TREX bevestigt dat de gegevens

zijn opgeslagen.

Een zender verwijderen

Ga naar hoofdmenu >

Programmeren > Verwijder zender.
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Selecteer een zender en druk op

“Enter”.

Druk op “Enter” om te bevestigen of

op “Pijl omlaag” om op te heffen.

De zender is nu verwijderd.

Posities

Kijk voor meer informatie over

posities toevoegen/ verwijderen in

de D-POS / D-ATOM technische

handleiding.

Alarm ontvangen

Activeer de zender. De TREX-2G

piept en een pop-up scherm geeft de

alarm melding weer.

Het envelopje in de
statusbar geeft aan dat
dit een nieuw alarm is en
de aanduiding 1(1) geeft
aan dat dit de 1

e
van 1

alarm meldingen is.

De afgebeelde gegevens zijn:

• De zender (Kamer) gevolgd door

zijn nummer(1).

• Wat voor apparaat dit is (Losse

zender).

• De reden voor alarm (Alarm).
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Druk op “Enter” om het alarm te

bevestigen en het pop-up scherm te

sluiten.

Selecteer: Hoofdmenu > Alarmlijst,

selecteer dan de gewenste

alarmmelding en druk op “Enter” om

het alarm nogmaals te zien. Het

laatste alarm staat boven aan de

lijst.

Het alarm wordt weergegeven

zonder het envelopje in de statusbar

en de aanduiding onderin het beeld

0(0) geeft aan dat er geen nieuwe

alarmmeldingen zijn.

Druk op “pijl omhoog / omlaag” of

“Enter” om terug te gaan naar de

Alarm lijst.

Let op! Het is niet mogelijk om

alarmmeldingen uit de alarm lijst te

verwijderen!
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Meer alarmmeldingen

Het scherm geeft bij meer dan één

gelijktijdige alarmmelding aan,

hoeveel nieuwe alarmmeldingen

ontvangen zijn.

Zolang de alarm meldingen niet

bevestigd zijn blijft de TREX-2G

aandacht vragen met geluid en

trillingen. Om dit te stoppen moet op

het “pijl omlaag” knopje gedrukt

worden. Het pop-up scherm blijft wel

staan.

Druk op “Enter” om de eerste

nieuwe alarm melding te zien. Dit

wordt aangegeven met 1(3) (eerste

van drie nieuwe meldingen) onder in

het scherm.

Druk nogmaals op “Enter” om het

eerste/ oudste nieuwe alarm te

bevestigen. Het volgende alarm

komt nu direct in het scherm,

aangegeven met 1(2).

Blijf op “Enter” drukken om de

opeenvolgende alarm oproepen te

bevestigen.
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Door alarm lijst bladeren

Als echter de gebruiker het eerste/

oudste alarm niet wil bevestigen,

gebruik dan de pijltjes knoppen om

door de alarm lijst te bladeren en

gebruik “Enter” om een alarm

melding te bevestigen.

Alle andere meldingen blijven als

onbevestigd staan totdat de

gebruiker of iemand anders het

alarm bevestigt.

Assistentie alarm

Druk de rode alarmknop drie

seconden lang in om een alarm naar

alle andere TREX-2G toestellen te

sturen. Als de melding is verstuurd

dan verschijnt het volgende pop-up

scherm:

Diverse instellingen

Geluid

Stel het geluid in via Hoofdmenu >

Voorkeuren > Volume.

Trilling

Schakel trillingen in of uit via

Hoofdmenu > Voorkeuren > Vibratie.
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Achtergrond verlichting

Zet de achtergrond verlichting aan of

uit en stel de tijdsduur in via

Hoofdmenu > Voorkeuren >

Verlichting.

Technische info

Dit geeft de technische informatie

over de TREX-2G weer: Hoofdmenu

> programmeren > Technische info.

Geavanceerde instellingen

Deze instellingen worden verder

uitgelegd in het technische

handboek.

Ontvangst modus

Beslist of de TREX-2G meldingen

ontvangt van:

• Aangemelde zenders

(standaard)

• Alle zenders

Configuratie

Selecteert of de TREX-2G alleen is

in het systeem.

• Eén TREX

• Meer TREXen

Frequentie

Selecteert op welke frequentie de

TREX werkt.

Alarm weergave

Stelt in, hoe de meldingen

weergegeven worden:

• Normaal

• Log modus (gesorteerd per

zender)

TREX-2G Technisch
handboek

Het TREX-2G technisch handboek

beschrijft de functies van de TREX-

2G met meer details en geeft aan,

hoe het programma “TREX-2G

Programmeer software” gebruikt kan

worden.

TREX-2G programmeer
software

De TREX-2G software is een

krachtig gereedschap om de TREX-

2G in te stellen en aan te passen.

Alle instellingen en waardes kunnen

hiermee geprogrammeerd worden.

Neem contact op met uw leverancier

voor meer informatie.
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Probleemoplossing

1) De TREX-2G start niet op

- Is de accu al opgeladen?

- Is de TREX-2G via USB verbonden

met een computer? Verbreek dan

deze verbinding en probeer

opnieuw.

2) De TREX-2G reageert niet op

alarmmeldingen van zenders.

- Is de zender goed aangemeld op

de TREX-2G? Zie hiervoor “Een

zender toevoegen”.

Opmerkingen mbt veiligheid

• Probeer niet om het toestel of de

lader open te maken. Neem voor

reparaties contact op met uw

NEAT dealer.

• De accu heeft een beperkte

levensduur. Het vervangen van

de accu mag alleen door

getraind personeel verricht

worden.

• Gebruik de originele lader: NE31

05001-06.

Zorg en onderhoud

• Stel niet bloot aan direct zonlicht

• Houd weg van stof, vocht en

vuil.

• Laat het toestel niet vallen, sla,

wring of schud het toestel niet.

• Verwarm het toestel niet en

gebruik het niet nabij open vuur.

• Maak het toestel schoon met

een vochtige doek met een

zachte zeepoplossing. Gebruik

geen agressieve oplosmiddelen.
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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

868,7 MHz

869,2 MHz (sociaal alarm)Frequentie

869,4 MHz


