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Art.nr. NE12 05008-01 med 6,3 mm
teleplugg (Ansluts till befintligt
system)

Art.nr. NE12 05008-02 med
modularkontakt (Ansluts till INKA)

Art.nr. NE12 05008-03 med 3,5 mm
teleplugg (Ansluts till befintligt
system)

Golvsensor inkl. skyddsmatta (Larmmatta)
Golvsensor 75*43cm i plast leveras med en specialsydd skyddsmatta, typ
hallmatta (gummerad undersida).
Vi rekommenderar inte att man använder golvsensorn utan skyddsmatta pga
halkrisken.


Placera larmmattan på golvet där brukaren passerar/sätter ner fötterna.



Anslutning



o

Till INKA: kabeln från larmmattan till Inkans ingång märkt IN för att
sända till Zafe´s mottagare (INKA är batteriförsörjd och larmar till
mottagaren när batteriet är lågt).

o

Ska larmmattan kopplas till befintligt system finns anslutningar med
antingen 3,5mm eller 6,3mm monoplugg.

Skötselanvisning:
o

Larmmattan rengörs ev. med fuktig trasa och milt rengöringsmedel.

o

På nästa sida hittar du specifika råd hur du sköter skyddsmattan.

Så här sköter du din skyddsmatta!
Din mattas livslängd beror mycket på skötsel.
Gör till en vana att dammsuga din matta minst en gång i veckan. Häng gärna ut
den för vädring ett par gånger per år. Du bör undvika att skaka eller piska din
matta. Borsta istället med en mjuk borste.
Generella råd vid fläckborttagning:





Pröva alltid fläckborttagningsmedlet på en undanskymd del av mattan för
att se om mattan tål medlet.
Gnugga aldrig när du försöker ta bort en fläck. Du riskerar bara att fläcken
sprider sig.
Borsta upp mattluggen där fläcken har suttit medan mattan fortfarande är
fuktig. Då återfår den lättare sin form.
Ha gärna ett fläckapotek hemma. På apoteket eller färghandeln kan du
köpa T-sprit, bensin, lacknafta och ammoniak. Citron- och ättiksyra finns
att köpa i de flesta livsmedelsaffärer.

Fläcknyckel
Nedan finner du en fläcknyckel som anger mer exakta rengöringsråd vid olika
specificerade typer av fläckar.
Typ av fläck:

Åtgärd:

Ammoniaklösning

Blanda 1 dl ljummet vatten med 1 msk
tvålflingor och några droppar
ammoniak.

Fläckar från bär och frukt

kan lösas med en blandning av 1 tsk
citronsyra och 2 msk vatten.

Avföring, blod, choklad, coca-cola,
frukt, glass, grädde, juice, kaffe,
kräkningar, likör, läsk, matfett, mjölk,
saft, sprit, vin, ägg, öl

Sug upp fuktigt spill med ofärgat
hushållspapper. Späd ut resterna med
ljummet vatten (färskt blod: kallt
vatten). Sug upp. Upprepa förfarandet.
Låt torka. Eventuella rester avlägsnas
med hjälp av en vit trasa som fuktats i
ljummet vatten med lite diskmedel i.
(Torkat blod och urin: tillsätt gärna lite
ammoniak.) Efterbehandla med rent
vatten. Sug upp.

Asfalt, färgkritor, läppstift, olja,
skokräm, smör, sot

Skrapa försiktigt (vid sot dammsug)
bort så mycket som möjligt av fläcken.
Fukta vit trasa med lösningsmedel.
Badda fläcken och sug upp. Upprepa
förfarandet.

Stearin, tuggummi Kyl ner fläcken med
isbitar.

Hacka sönder stearinet/tuggummit och
lyft upp det. Droppa försiktigt lite
lösningsmedel på ytan. Vänta någon
minut och lyft sedan upp återstående
stearin/tuggummi. Avlägsna eventuella
rester med en vit trasa som fuktats
med lösningsmedel.

