Onderhoud KAJO schakelaars

Reinig de schakelaar met een vochtige doek
De schakelaar niet openen of demonteren
Niet aan het snoer trekken
Houd het snoer uit de knoop
Bind het snoer niet rond de schakelaar
De schakelaar niet blootstellen aan extreme condities zoals,
hitte, kou en water
De 3,5mm mono jack kan in een willekeurig apparaat gestoken worden,
dat geschikt is voor gebruik met een schakelaar, zoals omgevingsbediening,
communicatiehulpmiddel of schakelaaradapter.

Vervanging batterij draadloze schakelaars -met schroef
Draai de meegeleverde vleugelschroef in de schroefdraad
aan de onderzijde.
Draai totdat het bovenste deel van de schakelaar loskomt
van de basis.
Haal de printplaat uit de behuizing.
Haal de oude batterij eruit door er vanaf de zijkant op te
duwen.
Schuif de nieuwe batterij (CR2450) op zijn plaats. Zorg
ervoor dat de negatieve zijde (-) richting de printplaat wordt
geplaatst.
Doe de printplaat terug in de behuizing. Let op de ronde uitsparing voor juiste
plaatsing van de printplaat.
Druk de bovenzijde terug op de basis. Let op de uitsparing op het bovenste deel en
onderste deel bij het assembleren.
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Vervanging batterij KAJO schakelaars – zonder schroef
Om de schakelaar te openen, draait u het deksel tegen de klok in terwijl u het naar beneden
drukt. Bij ontgrendeling komt het deksel gemakkelijk los, zonder forceren.
De eenvoudig te openen deksel is beschikbaar op al onze
draadloze schakelaars.
Haal de zender eruit en vervang de batterij.
EasyWave-schakelaars maken gebruik van de CR2032batterij van het 3V type, TX-zenders maken gebruik van 3V
type CR2450.

Nadat u de batterij hebt vervangen, plaatst u de zender opnieuw in de basis met de
batterijzijde naar beneden.
Zorg ervoor dat de uitsparingen in de behuizing en in de zender goed uitgelijnd zijn ( voor
Easywave-zenders). De zender moet er mooi in zitten. Let bij het terugplaatsen van de
bovenkant op de juiste positie van het bovendeel ten opzichte van de bodem ( voor alle
schakelaars).
BODEM

DEKSEL

Om het deksel te vergrendelen, drukt u het naar beneden.
Terwijl u op drukt, draait u het deksel met de klok mee. Zorg
ervoor dat de schakelaar correct wordt geactiveerd.

Verwijder eerst de hoes en het schuim bij de Kajo
Softbutton. Volg de bovenstaande instructies om de
batterij te vervangen.
Om de afdekking weer goed in te stellen, drukt u eerst de
dikke naad in de inkeping ( ) en vervolgens werkt u de
elastische band in de opening rond de schakelaar.
Controleer na het installeren van de kap of de schakelaar
aan alle kanten correct activeert.
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