
Veiligheid- en  
conformiteitsverklaring

GEVAAR!

De sirene zendt een signaal van 105 decibel uit dat gehoorstoornissen kan 
veroorzaken. Denk aan uw gehoor wanneer het afgaat. Denk eveneens aan de 
andere personen en dieren ter plaatse.

Binnensirene - Buitensirene:

INFORMATIE

Gebruikte frequenties: Band 868-870 MHz 
Uitgestraald radiovermogen < 25 mW

Telemonitoringsysteem: Eigenschappen

Belangrijk: De instructies aandachtig lezen.

Het gebruik van de producten die het telemonitoringsysteem vormen, 
moet beantwoorden aan de instructies van de fabrikant. Het is in het 
bijzonder belangrijk om de veiligheidsrichtlijnen na te leven die in dit 
bericht in detail beschreven worden.



WAARSCHUWING!

Alle producten van het telemonitoringsysteem bevatten lithiumbatterijen.  
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zachte weefsels en de dood 
veroorzaken. Er kunnen ernstige brandwonden optreden binnen 2 uur na het inslikken. 
Bij een incident, onmiddellijk een arts raadplegen.

OPGELET!

Indien u van een telemonitoringdienst geniet, moet u geen enkele interventie op 
het alarmsysteem uitvoeren. Indien dit niet het geval is, doet u een beroep op een 
professional. Indien u zelf overgaat tot de installatie, het kleine of het grote onderhoud 
van uw alarmsysteem, moet u zich beschermen tegen eventuele elektrische schokken bij 
uw interventies. Het niet naleven van deze instructies kan ernstige verwondingen, zelfs 
de dood veroorzaken.

OPGELET!

Dit document moet door de klant bewaard worden voor de hele levensduur van het 
alarmsysteem.

GEVAAR!

Vervanging van kleine en grote batterijen.
Indien u van een telemonitoringdienst geniet, moet u geen enkele interventie op het 
alarmsysteem uitvoeren. Zo niet, indien u een grote/kleine batterij van het verkeerde type 
gebruikt, bestaat er een ontploffingsgevaar. Voer gebruikte kleine en grote batterijen af 
volgens de instructies.
(De batterijen) niet herladen, uit elkaar halen, verwarmen of verbranden.
Geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen combineren.

Alle producten van het telemonitoringsysteem:

Veiligheids- en conformiteitsbericht:

Alle producten van het telemonitoringsysteem:

• Om beschermd te zijn tegen elektromagnetische stralingen is het belangrijk om niet 
te lang op een minimale veiligheidsafstand van 30 centimeter van de alarmcentrale 
te blijven.

OPGELET!

• De stroomstekker moet zich in de nabijheid van de centrale bevinden en moet 
toegankelijk blijven om deze snel te kunnen uittrekken.

Alarmcentrale:



VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

EURO PROTECTION SURVEILLANCE , CS 70229, FR-67089 STRASBOURG CEDEX 1,

Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven producten overeenstemmen met de relevante 
richtlijnen van de wetgeving van de Europese Unie:

• Radio Uitrusting Richtlijn (RED) - 2014/53/EU
• Restriction of Hazardous Substances (RoHs) Directive - 2011/65/UE

Productenlijst:

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaringen is op het volgende adres beschikbaar: 

www.eps.fr - tabblad « Conformiteitsdocumentatie ».

CODE AANDUIDING

GS-BIR-05 / GS-CX8-0X BACK UP GSM BIRDIE 

PA-BIR-05 / PA-CX8-X5 GATEWAY BIRDIE V5

AL-BIR-05 VOEDINGSKAART BIRDIE V5

BA-CX8-01 ALARMKNOP

CL-CX8-XX TOETSENBORD BIRDIE

CO-CX8-0X OPENINGSCONTACT BIRDIE 

IR-CX8-XX BEWEGINGSDETECTOR

CR-CX8-0X INGEBOUWDE OPENINGSDETECTOR

SE-CX8-1X BUITENSIRENE BIRDIE

SI-CX8-1X BINNENSIRENE BIRDIE

ST-C08-01 ONTDOOISONDE/VORSTVRIJ

ST-C08-02 OVERSTROMINGSSONDE

TC-CX8-XX AFSTANDSBEDIENING BIRDIE
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EPS - SAS met een kapitaal van 1.123.600 euro - Maatschappelijke zetel: 30 rue du 
Doubs 67100 STRASBOURG - Correspondentie abonnees: 36 rue de Messines - CS 
70002 - 59891 LILLE CEDEX 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z. 

Volgens Europese richtlijn AEEA 2012/19/UE met betrekking tot 
afval van elektrische- en elektronische apparatuur en de nationale 
regelgeving van toepassing op telebewakingsapparatuur alsook de 
batterijen ervan dienen deze in een erkend inzamelpunt afgegeven 
te worden. Het is verboden om deze met het gewone huisvuil mee 
te geven. 




