
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Draadloze gongset serie CALIMA 200

Set bestaande uit een 
draadloze gong met  
LED-ring en een  
draadloze beldrukker
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Geachte klant,

Het apparaat dat u gekocht heeft, is een kwaliteitsproduct dat wij voor u met 
de grootste zorgvuldigheid en volgens de hoogste eisen hebben ontwikkeld en 
geproduceerd. De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Deze garantie 
geldt niet voor defecten die zijn opgetreden ten gevolge van ondeskundige  
behandeling, onbeoogd gebruik of niet-naleving van de installatie- en gebruiks-
aanwijzing. 

Inhoud van de verpakking (Controleer a.u.b. of de inhoud volledig is.)

o 1 draadloze gong CALIMA 200

o 1 draadloze beldrukker 

o 2 pluggen en 2 kruiskopschroeven voor de montage van de  
 draadloze beldrukker

o 1 inbussleutel voor het openen van de afdekking aan de draadloze 
 beldrukker

U heeft bovendien nog het volgende nodig (behoort niet tot de 
leveringsomvang)

o 4 batterijen 1,5 V (type AA) voor de draadloze gong

o	2 batterijen 1,5 V (type AA) voor de draadloze beldrukker

o gereedschap / hulpmiddelen zoals een boormachine,  
 een schroevendraaier, een munt

Alternatieve bevestigingsmogelijkheid (behoort niet tot de leverings- 
omvang)

o Klittenband of dubbelzijdige tape in plaats van montage met schroeven

Garantie / inhoud van de verpakking / benodigde materialen



3

Veiligheidsinstructies / reiniging

Stel de draadloze gong niet bloot aan druip- en spatwater! Plaats er geen met 
vloeistof gevulde reservoirs op! Dek hem niet af met voorwerpen of dekens, 
gordijnen enz. en bescherm hem tegen directe zonnestralen en open brand-
bronnen!

Stel de batterijen in de draadloze beldrukker niet bloot aan te veel warmte 
(bijv. invallende zonnestralen, vuur en dergelijke)!

Beoogd gebruik
De hier beschreven apparaten zijn uitsluitend bestemd als radiogestuurde 
bel- of signaalinstallatie voor privégebruik. Door verschillende invloeden (lege 
batterijen, radiostoringen enz.) kan de werking worden beïnvloed. Gebruik 
deze draadloze gongset in geen geval in veiligheidsrelevante zones!
Mocht er wegens het defect van het apparaat gevaar voor personen kunnen 
ontstaan of andere gevolgschade mogelijk zijn, MOET u dit verhinderen door 
extra geschikte veiligheidsmaatregelen! 

Reiniging
Gebruik voor de reiniging a.u.b. alleen een nevelvochtige doek, maar geen 
microvezels, daar deze krassen kunnen maken op het oppervlak.
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xCALIMA 200 – korte verklaring van de highlights

De draadloze gongset bestaat uit een draadloze gong en een draadloze beldrukker. 

De draadloze gong kan op elke willekeurige plaats in het huis of bijv. op het  
terras worden opgesteld – gewoonweg daar waar hij nodig is. Alhoewel hij in 
optisch opzicht harmonisch in uw inrichting wordt geïntegreerd, is hij deson-
danks een blikvanger. Een groot aantal melodieën vol afwisseling onderscheiden 
zich goed van het omgevingslawaai; bovendien ondersteunt de gekleurde,  
knipperende LED-ring de waarneming op ideale wijze. Dankzij het grote bereik 
kondigt CALIMA uw bezoekers en leveranciers zelfs in de tuin betrouwbaar aan.  

Onmiddellijk klaar voor gebruik: De draadloze beldrukker is reeds af fabriek 
met de draadloze gong gekoppeld zodat u de draadloze gongset onmiddellijk 
kunt gebruiken. Instellingen zoals de gewenste melodie, de kleur van de LED-
ring en het volume kunt u later uitvoeren. 

Netwerk en individuele instellingen: Meerdere draadloze beldrukkers en 
draadloze gongs kunnen met elkaar worden gecombineerd. Daarbij kunt u voor 
iedere draadloze beldrukker een andere melodie en de kleur van de LED-ring  
separaat instellen. Zo stelt u onmiddellijk vast voor welke deur uw bezoeker staat.

Optionele alarmfunctie: U kunt de draadloze gong samen met een draadloze 
beldrukker van het type MISTRAL SE03.1 (niet in de set vervat) als alarmmelder 
gebruiken. Met deze draadloze beldrukker ontstaat een snel inzetbaar, flexibel 
en vooral mobiel huisintern noodoproepsysteem. Zo kan bijv. een hulpbehoe-
vende persoon gemakkelijk de aandacht trekken. Daartoe moet u slechts  
ongeveer 3 seconden op de draadloze beldrukker drukken.

Uitbreidbaar systeem: de draadloze gongset kan worden uitgebreid met  
verdere draadloze beldrukkers en draadloze gongs. U kunt een draadloze  
beldrukker koppelen met een willekeurig aantal draadloze1 gongs; maximaal 11 
draadloze beldrukkers kunnen worden gekoppeld met een draadloze gong. Een 
storing door andere zenders is uitgesloten, daar iedere draadloze beldrukker 
een individuele code zendt.

1 (alleen draadloze gongs van de series ECHO, MISTRAL, CALIMA)
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Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze gong

Voor het eerste gebruik moet u 
alleen de batterijen in de draadloze 
gong en de draadloze beldrukker 
aanbrengen en de draadloze 
beldrukker monteren. Stel de 
draadloze gong op de gewenste 
plaats. 

De vereiste batterijen behoren  
niet tot de leveringsomvang. 

Draadloze gong:  
4 batterijen 1,5 V (type AA)

Draadloze beldrukker:  
2 batterijen 1,5 V (Typ AAA)

1

Open het batterijvak doordat u het 
deksel met een munt linksom 
opendraait.

Plaats de batterijhouder met de 
veren vooraan opnieuw in de gong. 

4
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Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze gong

Neem de batterijhouder uit de gong. 

Sluit het batterijvak doordat u het 
deksel met een munt rechtsom 
dichtdraait.

2 3

Plaats 4 batterijen 1,5 V (type AA) in 
de batterijhouder. Let daarbij op de 
polariteit.

Neem het volgende a.u.b. in acht: 

• De contactveren aan de 
batterijhouder moeten in elk geval 
gepositioneerd worden waar „+“ 
en „–“ zijn te zien aan de rand van 
de behuizingsbodem.  

• Beide kleine metalen beugels in 
het binnenste van de behuizing 
moeten de contactveren van de 
batterijhouder raken. Voor het 
overige hebben de batterijen geen 
contact.

5
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Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze beldrukker

Draadloze beldrukker:   
monteren, batterijen inzetten, naamplaatje beschrijven 

1

3

Draai de schroeven in de afdekking van de draadloze beldrukker los met de 
inbussleutel om het bovenste deel te verwijderen.

Plaats 2 batterijen 1,5 V (type AAA) in het onderste deel van de draadloze 
beldrukker. Let daarbij op de polariteit (zie markeringen).

Schroeven losdraaien
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Bevestig het onderste deel van de draadloze beldrukker door de bevestigings- 
gaten met de ingesloten schroeven aan de wand. 

11

Eerste gebruik / inbedrijfstelling / draadloze beldrukker

Om het naamplaatje te beschrijven, moet u het aan de zijkant uittrekken en het 
er vervolgens opnieuw inschuiven. Schroef het bovenste deel van de draadloze 
beldrukker met de inbusschroeven opnieuw vast aan het onderste deel.

Opmerking: monteer de draadloze beldrukker indien mogelijk niet op 
metalen delen, daar het bereik daardoor duidelijk wordt verminderd. 

4

Bevestigingsgaten
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Individuele instellingen – melodie

Druk zo vaak op de keuzetoets tot 
de gewenste melodie wordt 
afgespeeld.

U hoort "melodiekeuze".

De draadloze gong wordt via 
2 toetsen ingesteld en bediend: 

• keuzetoets (links)  

• menutoets (rechts)

De spraakuitvoer van de 
draadloze gong meldt telkens de 
status van de instellingen.

Druk op de draadloze beldrukker, 
waarvoor u de melodie wilt instellen.

4
MELODIEKEUZE

5

1

1
x
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Individuele instellingen – melodie

Ter bevestiging knippert de LED-ring 
blauw.

Als bevestiging hoort u "instelling 
voltooid".  

Druk vervolgens 1 keer op de 
menutoets aan de draadloze gong 
in de basistoestand.

Vanaf nu hoort u de melodie die het 
laatst werd afgespeeld, wanneer er 
op de draadloze beldrukker wordt 
gedrukt.

Opmerking: De draadloze gong 
keert automatisch terug naar de 
basistoestand wanneer er 
gedurende 7 seconden niet op een 
toets werd gedrukt. 

Herhaal deze procedure om de 
melodie in te stellen voor verdere 
draadloze beldrukkers.

2

1
x

3

KNIPPERT BLAUW

6
INSTELLING VOLTOOID
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Individuele instellingen – kleur van de LED-ring

Druk op de draadloze beldrukker om 
de kleur in te stellen van de LED-ring
aan de draadloze gong.

Druk vervolgens 2 keer op de 
menutoets in de basistoestand.

7 seconden nadat er op de toets 
werd gedrukt, hoort u "instelling 
voltooid". 
De LED-ring schijnt vanaf dan in de 
ingestelde kleur, wanneer er op de 
draadloze toets wordt gedrukt. 

De draadloze gong keert automa-
tisch terug naar de basistoestand 
wanneer er gedurende 7 seconden 
niet op een toets werd gedrukt.

2

2
x

5
INSTELLING VOLTOOID

1

1
x
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Individuele instellingen – kleur van de LED-ring

U hoort "kleurkeuze". De LED-ring 
schijnt in de actueel ingestelde kleur.

Druk nu zo vaak op de keuzetoets 
tot de LED-ring in de gewenste kleur 
schijnt. Uw keuze wordt automatisch
opgeslagen wanneer er gedurende 
7 seconden op geen toets wordt 
gedrukt.

Goed te weten: U kunt instellen in welke kleur de LED-ring moet schijnen 
wanneer er op een bepaalde draadloze beldrukker wordt gedrukt. 
Wanneer u meerdere draadloze beldrukkers gebruikt, kunt u zo zien aan 
welke deur er werd gebeld.

3
KLEURKEUZE

4



16

Individuele instellingen – kleur van de LED-ring

Ter bevestiging knippert de LED-ring 
groen.

Druk 3 keer op de menutoets in de 
basistoestand.

7 seconden nadat er op de toets 
werd gedrukt, hoort u "instelling 
voltooid". De draadloze gong 
signaleert vanaf dat ogenblik met 
het volume dat het laatst werd 
gekozen.

De draadloze gong keert automa- 
tisch terug naar de basistoestand 
wanneer er gedurende 7 seconden 
niet op een toets werd gedrukt. 

2

5
INSTELLING VOLTOOID

1

3
x

KNIPPERT GROEN
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Individuele instellingen – kleur van de LED-ring

U hoort "volume". Druk zo vaak op de keuzetoets tot de 
melodie met het gewenste volume 
wordt afgespeeld. Uw keuze wordt 
automatisch opgeslagen wanneer er 
gedurende 7 seconden op geen toets 
wordt gedrukt.

Opmerking: Het volume van de draadloze gong kan steeds slechts voor 
alle gebruikte draadlozebeldrukkers gelijk worden ingesteld.

43
VOLUME
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Stomschakeling / sluimerfunctie

Wanneer u niet gestoord wilt 
worden, kunt u de draadloze gong 
stomschakelen zodat er geen 
melodie wordt afgespeeld en de 
LED-ring niet knippert. 
De draadloze gong signaleert 
noch optisch noch akoestisch.

Hiervoor kunt u tussen twee 
mogelijkheden kiezen: 
• de functie kan ofwel voor een 
vooraf vastgelegde duur 
(sluimerfunctie) 
• of voor onbeperkte duur 
(stomschakeling) worden 
geactiveerd.

Beide functies – dus stomschake-
ling en sluimermodus – worden 
optisch weergegeven. 
De LED-ring knippert groen tot de 
draadloze gong zich opnieuw in 
de actieve modus bevindt en 
herinnert er op die manier aan 
dat de stomschakeling beëindigd 
moet worden.

Druk 1 keer op de menutoets in de 
basistoestand. 

1

1x
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Stomschakeling (voor een onbepaalde periode) in- en uitschakelen

Wanneer de stomschakeling actief 
is, knippert de LED-ring groen met 
regelmatige intervallen.

Druk op de keuzetoets om de 
stomschakeling te beëindigen. 
Ter bevestiging schijnt de LED-ring 
groen terwijl u op de toets drukt.

KNIPPERT GROEN SCHIJNT GROEN

1x

2 3
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Sluimerfunctie voor 1, 3, 9 uur starten / voortijdig beëindigen

Druk 2, 3 of 4 keer op de keuzetoets 
in de basistoestand met een 
tussenpauze van één seconde om de 
sluimerfunctie gedurende 1, 3 of 9 
uur te activeren.

De LED-ring knippert vervolgens 
2 tot 4 keer geel ter bevestiging,
het aantal hangt ervan af hoe vaak 
u op de keuzetoets heeft gedrukt 
(zie tabel).

1 2

KNIPPERT 2 – 4 X GEEL 

2
 – 

4
x

• Met de sluimerfunctie kunt u de draadloze gong vooraf voor beperkte 
duur stomschakelen, d.w.z. de draadloze gong keert automatisch terug 
naar de actieve modus.
• U kunt de sluimerfunctie te allen tijde ook handmatig beëindigen voordat 
de ingestelde tijd is afgelopen. 
• De stomschakeling voor onbeperkte duur moet u daarentegen actief 
beëindigen.
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Sluimerfunctie voor 1, 3, 9 uur starten / voortijdig beëindigen

Terwijl de stomschakeling actief is, 
knippert de LED-ring geel met 
regelmatige intervallen.

Druk op de keuzetoets om de 
stomschakeling voortijdig te 
beëindigen. Ter bevestiging schijnt
de LED-ring geel terwijl u op de 
toets drukt.

Toetsdrukken Stomschakeling Knipperen van de LED-ring

2 keer  voor 1 uur 2 keer geel

3 keer  voor 3 uur 3 keer geel

4 keer  voor 9 uur 4 keer geel

Overzicht van de sluimerfunctie 

3

KNIPPERT GEEL

4

SCHIJNT GEEL
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Draadloze gong en draadloze beldrukker met elkaar koppelen

Ter bevestiging knippert de LED-ring 
rood. U hoort "koppeling".

U hoort de ingestelde melodie en "in- 
stelling voltooid". De draadloze bel-
drukker is nu gekoppeld met de gong.

Druk 4 keer op de menutoets in de 
basistoestand.

Druk binnen 30 seconden op de 
draadloze beldrukker.

5 6

1

4
x

2
KOPPELING

1. INSTELLING VOLTOOID

2. INGESTELDE MELODIE 

KNIPPERT ROOD
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Optionele uitbreidingsmogelijkheid: naast de in de set vervatte draadloze 
beldrukker en draadloze gong kunt u verdere draadloze beldrukkers met een 
willekeurig aantal draadloze gongs koppelen. U kunt een draadloze gong met 
maximaal 11 draadloze beldrukkers koppelen. Een storing door andere draad-
loze beldrukkers is uitgesloten, daar iedere  draadloze beldrukker een indivi-
duele code zendt.

Aan het einde van de procedure keert de draadloze gong terug naar de basis-
toestand. Herhaal de procedure om verdere draadloze beldrukkers te koppelen.  

De draadloze gong keert automatisch terug naar de basistoestand:
• wanneer u op de keuzetoets heeft gedrukt en niet binnen uiterlijk 
30 seconden op een draadloze beldrukker drukt.
• wanneer u niet binnen uiterlijk 7 seconden op de keuzetoets drukt nadat 
u 4 keer op de menutoets heeft gedrukt.

Draadloze gong en draadloze beldrukker met elkaar koppelen 

Druk binnen 7 seconden op de 
keuzetoets.

Ter bevestiging schijnt de LED-ring 
rood en u hoort „koppeling actief“.

3 4
COUPLING ACTIVE

SCHIJNT ROOD
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Koppeling tussen draadloze gong en draadloze beldrukker verwijderen

Druk 4 keer op de keuzetoets in de 
basistoestand.  

Druk binnen 7 seconden op de 
keuzetoets en houd hem gedurende 
10 seconden ingedrukt. 
Ter bevestiging gaat de LED-ring uit. 

U hoort "koppeling verwijderd" en 
daarna "instelling voltooid".

Nadat de koppeling is verwijderd, 
reageert de draadloze gong niet 
meer wanneer er op een draadloze 
beldrukker wordt gedrukt. 

Opmerking: u verwijdert steeds alle 
bestaande koppelingen. Het is niet 
mogelijk om slechts een enkele 
koppeling tussen de draadloze 
beldrukker en de draadloze gong 
te verwijderen.

3 1. KOPPELING VERWIJDERD
2. INSTELLING VOLTOOID

12

LED-RING GAAT UIT

1

4
x

10
 s

ec
.
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Optioneel: alarmfunctie gebruiken

2  HEEL LUIDE 
ALARMTOON 

Druk op de draadloze beldrukker 
en houd hem 3 seconden ingedrukt. 
Aan de draadloze beldrukker 
knippert de display rood.

Nadat u de toets heeft losgelaten, 
wordt er gedurende 3 seconden een 
alarmtoon met het hoogste volume 
afgespeeld.

Belangrijk: om de geïntegreerde 
alarmfunctie te kunnen gebruiken, 
moet er in de draadloze beldrukker 
een draadbrug worden verbroken. 
U kunt de alarmfunctie alleen met 
een speciale draadloze beldrukker, 
de MISTRAL-draadloze beldrukker SE03.1. gebruiken. U kunt deze draadloze 
beldrukker in de gespecialiseerde handel kopen.

Samen met de draadloze beldrukker (behoort niet tot de leveringsomvang) kan 
de alarmfunctie worden gebruikt als snel inzetbaar, fl exibel en vooral mobiel 
huisintern noodoproepsysteem. Daarbij dient de draadloze gong als alarmmel-
der en de optionele draadloze beldrukker als signaalgever. Zo kan bijv. een 
hulpbehoevende persoon gemakkelijk de aandacht trekken.

1

3 
se

c.

Draadbrug verbreken
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Draadloze gong: zodra de batterijen vervangen moeten worden, waarschuwt 
de draadloze gong met pieptonen. Vervang de batterijen overeenkomstig de 
beschrijving op de pagina's 8/9. 

Opmerking: uw individuele instellingen (melodie, kleur van de LED-ring, volume) 
blijven behouden bij de vervanging van de batterijen resp. lege batterijen! 

Zwakke batterijen in de draadloze gong worden weergegeven door 2 pieptonen 
na de melodie. 

Draadloze beldrukker: controleer of de batterijen nog de noodzakelijke span-
ning hebben. Druk daartoe op de draadloze beldrukker. Wanneer de led van de 
draadloze beldrukker minder dan 6 tot 7 keer knippert (7 keer is het maximale 
aantal), dan moet u de batterijen vervangen. 

Optioneel alleen samen met de draadloze beldrukker (MISTRAL SE03.1): zwakke 
batterijen van de draadloze beldrukker worden weergegeven door 4 pieptonen 
na de melodie. Vervang de batterijen op tijd opdat de functie is gegarandeerd 
bij gebruik van het alarm.

De typische levensduur van de batterij van de draadloze gong bedraagt bij  
normaal gebruik ca. 2 jaar en die van de draadloze beldrukker ca. 7 jaar.

Gebruik steeds batterijen van hetzelfde type en met dezelfde 
ontladingstoestand.

Waarschuwing bij zwakke batterijen
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De draadloze gongset heeft een radiobereik van maximaal 250 m in het vrije 
veld op voorwaarde dat de draadloze beldrukker niet op metaal is gemonteerd.

Opmerking: door muren, deuren, metalen delen enz. kan het radiobereik duidelijk 
worden gereduceerd.   

Radiobereik

Overzicht: reductie van het radiobereik door verschillende materialen

      100 %: in het vrije veld

     ca. 80 %: hout, glas

    ca. 60–70 %: gipsplaat/metalen staanderwand

   ca. 50–70 %: steen

  ca. 30-50 %: betonnen muur

 ca. 20 %: betonnen plafond

> 10 %: metalen wand

Totaal radiobereik door beide muren: 40 %
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Op de afbeeldingen ziet u enkele van vele combinatiemogelijkheden. Onder 
andere kan iedere draadloze gong individueel of centraal worden aangestuurd.

Combinatiemogelijkheden / netwerk

Mel. 1 Mel. 2 Mel. 3

Mel. 1 Mel. 2 Mel. 3

Mel. 1
Mel. 4

Mel. 1

Mel. 2

Mel. 3

Centrale oproep 
Een draadloze beldrukker kan 
een willekeurig aantal 
radiogongs aansturen: 
een draadloze beldrukker  
is gekoppeld met meerdere 
draadloze gongs in  
verschillende ruimten.

Individuele oproep
Maximaal 11 draadloze 
beldrukkers kunnen 1 draad- 
loze gong aansturen: meerdere 
draadloze beldrukkers aan  
verschillende deuren/poorten 
zijn gekoppeld met een 
draadloze gong in een ruimte.

Matrixoproep
Meerdere ontvangers kunnen 
individueel worden aange- 
stuurd. Meerdere draadloze 
beldrukkers aan verschillende 
deuren/poorten zijn gekoppeld 
met meerdere draadloze 
gongs in verschillende  
ruimten - ook meervoudig.
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Draadloze gong

Kleur Wit

Muurmontage Neen

Radiofrequentie 868.35 MHz

Oproeponderscheiding 11 

Volume Max. 83 dB(A) naargelang de melodie

Afmetingen Ø 60 mm x 102 mm

Spanningsvoeding 4 batterijen 1,5 V (type AAA)

Temperatuurbereik 5 tot 40 °C

Gebruik Alleen in droge ruimten

Wireless bell button

Kleur Wit

Muurmontage Ja

Radiofrequentie 868.35 MHz

Maximaal zendvermogen < 25 mW

Radiobereik 250 m

Afmetingen 36 x 100 x 17 mm

Spanningsvoeding 2 batterijen 1,5 V (type AAA)

Beschermingsklasse IP54

Gebruik Binnen en buiten

Temperatuurbereik -15 tot 50 °C

 

Technical data
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x Fouten - oorzaken - hulp

1. De LED van de draadloze beldrukker knippert nadat u erop heeft gedrukt, maar 
de draadloze gong reageert niet.

1.1. In de draadloze gong bevinden zich geen batterijen. 
Plaats 4 batterijen 1,5 V (type AA) in de batterijhouder (zie p. 8/9).

1.2. Een of meerdere batterijen in de draadloze gong hebben geen contact met de 
pluspool in de batterijhouder. 
Druk de batterijen met de hand naar boven tot de pluspool van de batterij contact 
heeft met de pluspool van de batterijhouder. U kunt dit gemakkelijk controleren 
doordat u probeert een stuk papier tussen de polen te schuiven.
(Opmerking: naargelang de batterijfabrikant kan de omvang van de batterij te groot 
zijn zodat de drukkracht van de veer niet voldoende is om de batterij tot aan het 
contact te drukken; zie ook p. 8/9).

1.3. De batterijen in de draadloze gong zijn volledig leeg. 
Vervang de batterijen (zie p. 8/9).

1.4. De batterijen in de draadloze gong zijn verkeerd aangebracht (verkeerde 
polariteit). 
Plaats de batterijen met het plusteken aan het "+"-teken in de batterijhouder (zie p. 8/9).

1.5. De batterijhouder is verkeerd aangebracht. 
Plaats de batterijhouder met de veren aan de tekens "+" en "-" in de binnenste 
behuizingsrand (zie p. 8/9).

1.6. De batterijen in de draadloze gong hebben de vereiste spanning niet. 
Plaats vier batterijen 1,5 V spanning (type AA) in de batterijhouder (zie p. 8/9).

1.7. De draadloze gong bevindt zich in de stomschakelings- resp. de sluimermodus. 
Druk op de keuzetoets om de stomschakelings-/sluimermodus te beëindigen (zie p. 18-21). 

1.8. Het radiobereik tussen de draadloze gong en de draadloze beldrukker is 
overschreden.  
Verminder de afstand tussen de draadloze beldrukker en de draadloze gong of 
verander de locatie van de draadloze gong. Muren en dergelijke kunnen het 
radiobereik duidelijk verminderen (zie p. 27).
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xFouten - oorzaken - hulp

2. Na de melodie hoort u twee pieptonen.

2.1. De batterijen in de draadloze gong hebben de vereiste spanning niet. 
Gangbare accu's hebben vaak niet de vereiste spanning, maar slechts 1,2 V. 
Gebruik alleen batterijen of accu's met een spanning van 1,5 V. 

2.2. Het batterijvermogen is zwak. 
Plaats 4 nieuwe batterijen 1,5 V (type AA) in de batterijhouder.

3. Na de melodie hoort u vier pieptonen (optioneel bij gebruik van de 
draadloze beldrukker MISTRAL SE 03.1).

3.1. De batterijen in de draadloze beldrukker hebben de vereiste spanning niet. 
Plaats 2 batterijen 1,5 V (type AAA) in de batterijhouder.

4. De led van de draadloze beldrukker knippert niet nadat u erop heeft gedrukt.

4.1. De batterijen in de draadloze beldrukker hebben de vereiste spanning niet. 
Plaats 2 batterijen 1,5 V (type AAA) in de batterijhouder.

4.2. De batterijen zijn verkeerd aangebracht (verkeerde polariteit). 
Plaats de batterijen met het plusteken in de richting van het "+"-teken in de 
batterijhouder.

5. De draadloze beldrukker kan niet worden gekoppeld met de draadloze gong.

5.1. De batterijen in de draadloze beldrukker hebben de vereiste spanning niet.  
Belangrijk: de led van de draadloze beldrukker moet 6 tot 7 keer (7 keer is het 
maximale aantal) knipperen. Wanneer de led bijv. slechts 5 keer of minder 
knippert, dan is het batterijvermogen onvoldoende en de batterijen moeten 
worden vervangen (zie p. 8/9).

5.2. Nadat u op de menutoets heeft gedrukt, heeft u zolang gewacht tot u op de 
keuzetoets heeft gedrukt. 
Druk op de keuzetoets binnen 7 seconden nadat u op de menutoets heeft gedrukt 
(zie p. 22/23).
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Conformiteitsverklaringen
Hierbij verklaren wij dat dit product voldoet aan de wezenlijke eisen en andere 
relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU.

Afhankelijk van het type apparaat is het gekeurd volgens de desbetreffende 
normen EN3000220-2 , EN 301489 -1, EN 62368-1:2016, EN 55022, EN 50581.

o Richtlijn 2014/53/EU

o Richtlijn 2014/30/EU

o Richtlijn 2011/65/EU

o Richtlijn 2012/19/EU

EG-conformiteitsverklaring: zie www.funkgong.de

Landen: voor alle landen van de EU

Zendfrequentie 868,35 Mhz

Afvoer en recycling

Elektrische en elektronische apparaten met deze kenmerking moeten afzon-
derlijk worden ingezameld en milieuvriendelijk worden hergebruikt.

Afval van elektrische en elektronische apparaten (in geval van gebruik) mag 
NIET via het huisvuil of de industriële afval worden afgevoerd! Voer onbruik-
bare en afgedankte elektrische en elektronische apparaten uitsluitend af via 
de teruggave- en inzamelsystemen of via de fabrikant resp. de importeur.

Conformiteitsverklaringen / afvoer en recycling
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xGarantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid
De gongs van GROTHE GmbH zijn geproduceerd met moderne techniek en 
worden onderworpen aan een volledige kwaliteitscontrole.

Mocht uw apparaat desondanks gebrekkig zijn, geldt de volgende garantie 
van GROTHE GmbH met de onderstaande omvang.

1.) Onze garantie omvat de verbetering achteraf of de levering van een nieuw 
apparaat, wanneer er aangetoond kan worden dat het apparaat gebrekkig is 
qua werking of materiaal.

2.) De garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage of transportschade, schade 
ten gevolge van de niet-naleving van de montageaanwijzingen en ondes- 
kundige installatie. De garantie geldt automatisch niet meer wanneer het  
apparaat werd geopend na de foutendiagnose. 

3.) De duur van de garantie bedraagt 24 maanden vanaf de aankoop van het 
apparaat door de eindverbruiker. De naleving van de garantietermijn moet 
worden aangetoond door middel van de aankoopdatum op basis van de  
ingesloten factuur, de leveringsbon of gelijkaardige stukken.

Stuur het apparaat in geval van gebrek terug naar het adres van de verkoper 
en voeg er een beschrijving van het gebrek en de bovenstaande stukken aan 
toe.
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Korte gebruiksaanwijzing
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Korte gebruiksaanwijzing
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INSTELLING VOLTOOID
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6 1. INGESTELDE MELODIE124
KOPPELING ACTIEF

LIGHTS UP RED

Stom / sluimer

2. INSTELLING VOLTOOID 

Stomschakeling voor 1 uur:
toets drukken 2 keer, 
LED-ring knippert 2 keer geel
Stomschakeling voor 3 uur:
toets drukken 3 keer, 
LED-ring knippert 3 keer geel
Stomschakeling voor 9 uur:
toets drukken 4 keer, 
LED-ring knippert 2 keer geel
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