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A) Hovedenhed 
B) Sporingsenhed x5 
C) Monteringsbeslag 
D) Brugerkort x5
E) Reserveværktøjskabler x3 
F) USB kabel 
G) Taske til skruer 
H) Oplader 
I) Brugermanual 

VIGtIGt: OPLAD BAttERIEt 
FøR inSTallaTiOnen Skal enHeden OpladeS i MindST 6 TiMeR.



PAKKENs INDHOLD
ORienTeRinG OG knappeR
dRiFT
OpSÆTninG OG inSTallaTiOn
HOVedenHed OG inSTallaTiOn aF BeSlaG
inSTalleRinG aF aFMÆRkninGeR pÅ GenSTande
TÆnd SYSTeMeT

OPsÆtNING AF HOVEDENHED (wIzARD)
DAGLIG BRUG

TilkOBlinG aF enHeden
TaGe GenSTande
aFleVeRe GenSTande
alaRM
RappORTeRinG

VEDLIGEHOLDELsE
OpSÆTninGeR
BRUGeRe
GenSTande

sLUK sYstEMEt
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STanleY GUaRd laGeRSTYRinGS-SYSTeM GøR deT MUliGT aT:
• Have fuld kontrol over dyrt værktøj og udstyr, når som helst og hvor som helst
• Hurtig og enkel installation og konfiguration
• man ikke skal lede efter forsvundet værktøj og udstyr
• det er let at spore værktøj, som benyttes på arbejdspladsen
• Samle information og rapporter om anvendelse af værktøj
• Nem og intuitiv præsentation af data på enheden eller på din computer

MED stANLEY GUARD LAGERstYRINGs-sYstEM KAN DU FOKUsERE 
PÅ At FÅ ARBEJDEt GJORt.



tAKE CONtROL OF YOUR JOB sItE

At HENtE VÆRKtØJ ER NEMt OG HURtIGt KUN AUtORIsEREDE BRUGERE KAN HENtE 
VÆRKtØJEt

OVeRVÅGeR Op Til 
50 GENstANDE 
OG 30 BRUGERE

RÆKKEVIDDE ca. 8 m.

sYstEMEt REGIstRERER 
UAUtORIsEREt AFHENtNING AF 
VÆRKtØJ, OG ALARMEN LYDER



alarmhøjtaler
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sEt FRA sIDEN
Åbning til brugerkort

kommunikationsport

sEt NEDEFRA USB & dC stikdæksel

USB & dC stik

Sikkerhedskontakt Batteridæksel
BAGsIDE

ORIENtERING OG KNAPPER

FRONt
lCd skærm Tastatur

annullér/
Slet knap

Valgknapper navigeringsknapper Tænd/sluk

kommunikationsportdæksel



Følg efter anskaffelse disse 
fire enkle trin for at få systemet op at køre:

HOVEDENHED & INstALLAtION AF BEsLAG

DRIFt

OPsÆtNING OG INstALLAtION

Placér beslag og hovedenhed på 
den lange indre væg ved siden af 
indgangen i øjenhøjde.

Placér beslag og hovedenhed 
midt på den lange indre væg i 
øjenhøjde.

Placér beslag og hovedenhed på 
lågets underside i øjenhøjde.

installér hovedenhed & beslag. Fastgør sporingsenhederne til 
dine genstande.

04

indstil hovedenheden (Wizard). Giv dit team kortene.



INstALLAtION AF 
sPÆNDEBÅND tIL 
sPORING PÅ 
GENstANDE

Spænd boltene indefra.

Komponenter omfatter: Beslag, 
skruer og bolte.

Sæt skruerne i udefra.
BEMÆRK: Det er også muligt at 
svejse beslagene på.

Placér beslaget på den valgte 
placering, markér huller og bor med 
et 5 mm bor.

Skub hovedenheden ind over de to 
kroge øverst på beslaget.

x 4 units

Pres bunden af hovedenheden mod 
beslaget, indtil den klikker på plads.

Sæt spændebåndet i det øverste 
hul under den sorte pil. (Bemærk: 
Spændebåndet er måske allerede 
i denne position).

Spændebåndslåsen klikker nederst.
BEMÆRK: PLACÉR ENHEDEN PÅ DIt 
VÆRKtØJ. VÆLG EN PLACERING, 
HVOR DEN IKKE ER I VEJEN FOR 
BRUGEN AF VÆRKtØJEt

Læg spændebåndet rundt om 
værktøjet og træk den åbne ende 
gennem spændet ind i låsen.

Skær den løse ende af tæt på 
spændet. Sørg for at spændebåndet 
er korrekt afskåret for at undgå skader.

Skub spændebåndet gennem låsen, 
indtil det kommer ud af spændet. 
Træk og spænd spændebåndet.
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Vælg "Sprog" og vælg sprog for 
system-interfacen.

Vælg en ny 5 cifret kode.

3

Standard fabrikskode er 12345.

2

OPsÆtNING AF HOVEDENHED (wIzARD) Følg quick guiden for at begynde at 
arbejde med systemet.

Tryk på tændtasten, indtil systemet 
lyser op og velkomstskærmen vises.

tÆND sYstEMEt

1

Bekræft den nye kode og klik 
derefter på "Næste" for at fortsætte.

4

Brug tastaturet og navigation-
stasterne til at indstille tiden og 
klik derefter på "Næste" for at 
fortsætte.

6

Brug tastaturet og navigations-
tasterne til at indstille datoen og klik 
derefter på "Næste" for at fortsætte.

5

06



BEMÆRK: 
DEttE VIL OPtIMERE 
RÆKKEVIDDEN AF DIt sYstEM

Vælg den indstilling, der passer 
bedst til det sted, hvor systemet 
skal bruges. 
Klik på "OK" for at fortsætte.

7

Indtast dit navn ved hjælp af 
tastaturet og klik derefter på 
"Næste" for at fortsætte.

10

Indsæt dit brugerkort i åbningen 
på højre side af enheden.

9

Tag det kort, som du selv vil bruge. 
dette bliver "Masterkortet".

8

Se på indstillingerne og klik på
"Godkend" for at fortsætte eller 
tryk på "Tilbage", hvis du har brug 
for at rette en indtastning.

11

Vælg brugerens status: User (bru-
ger) eller Trustee (ansvarlig)  (*) og 
tryk derefter på "OK" for at fortsætte.

15

Skriv den enkelte medarbejders 
navn og klik derefter på "Næste".

14

Viser brugere, der aktuelt er defineret 
i systemet. Tryk på knappen "Tilføj" for 
at tilføje en ny bruger.

12

Indsæt flere brugerkoder for dine 
medarbejdere. Du kan definere op 
til 30 brugere.

13

Vælg interface-sprog for en bestemt 
kortindehaver. 
Klik på "OK" for at godkende.

16

Brug tastaturet til at indtaste en 
brugers funktion/branche og klik 
derefter på "Næste" for at fortsætte 
(valgfrit).

17

(*) User - godkendt til at hente og aflevere værktøj | Trustee - kan ud over det foregående slukke for systemet og 
slukke for alarmen 07



Tryk på knappen.

2

Klik på den første enhed, du ønsker 
at uploade til systemet.

1OPsÆtNING AF 
VÆRKtØJ

Indtast navnet på den enhed, du 
lige har uploadet. (Dette felt er 
obligatorisk). 
Klik på "Næste" for at fortsætte.

3

Tilføj en kommentar (valgfrit), og 
klik på "Næste" for at bekræfte.

4

Tilføj enhedens værdi (valgfrit) og 
klik på "Godkend" for at afslutte 
indtastningen.

5

Vælg "Tilføj" for at tilføje flere enheder. 
Du kan tilføje op til 50 enheder eller klik 
på "Afslut" for at afslutte wizarden.

6

GÅ tIL sIDE 12 FOR 
YDERLIGERE OPLYsNINGER 
OM sYstEMOPsÆtNING 
(VEDLIGEHOLDELsE).

OPsÆtNING ER GENNEMFØRt. 
INDsÆt DIt MAstERKORt FOR At stARtE OP.

08

Enten klik på "tilføj" for at tilføje 
flere medarbejdere eller klik 
på "Næste".

18



Brug navigationstasterne, vælg 
tilkoblet tilstand og klik på OK.

3

Giver dig din egen digitale kontrol; du kan fokusere på at få arbejdet gjort.

Ind-/udtjek af værktøj. Præcis "øjebliks-
statusrapport" med ét 
klik på en knap.

Afskrækker uautoriserede 
personer fra at fjerne 
værktøj.

tILKOBLING AF 
ENHEDEN

Sørg for, at hovedenheden er 
korrekt fastgjort til beslaget.

indsæt masterkortet eller indtast 
masterkoden.

21

dataindsamling og overgang til 
tilkoblet tilstand vil tage 30 
sekunder.

4

kontrollér alarmrapporter. 
Fjern mastertag eller tryk ved 
siden af for at modtage eller retur-
nere genstande.

Rød LED lampe begynder at flimre, 
og skærmen skifter til dvaletilstand.
Systemet er nu tilkoblet og 
værktøjet er sikret.

65

1

09

HENtE VÆRKtØJ

Klik på “Take”.

2

Indsæt dit brugerkort. Systemet 
viser antallet af enheder i din 
besiddelse.

DAGLIG BRUG



Klik på “Approve”. 

4

Klik på mærket på det værktøj, 
du ønsker at tage.

3

Hvis du har valgt det forkerte 
værktøj, fjern det ved at klikke 
på "X".

5

Fjern dit brugerkort.

6 AFLEVERE VÆRKtØJ

indsæt dit brugerkort. 
Systemet viser antallet af enheder, 
der allerede er i din besiddelse.

1

Klik på “Return”.

2

Klik på mærket på det værktøj, 
du ønsker at aflevere.

3

Klik på “Approve”.

4

10

Fjern dit brugerkort.

5

HVIs BRUGERKORtEt BLIVER 
GLEMt, VIL ALARMEN EFtER 
20 sEK.  BLIVE AKtIVEREt, OG 
EFtER 1 MINUt VIL KORtEt 
BLIVE LUKKEt. sE sIDE 13 FOR At 
FRIGIVE KORtEt IGEN.



Uautoriseret fjernelse af et 
værktøj fra containeren.

Spændebåndet bliver skåret over. Uautoriseret afbrydelse af 
hovedenheden fra væggen.

ALARM

RAPPORtER

Alarmen bliver aktiveret i   følgende tilfælde

Indsæt masterkortet for at slukke for alarmen. Vælg "Rapporter" fra hovedmenuen for at få overblik.

indsæt dit masterkort eller indtast 
masterkode.

1

Vælg "Rapporter" ved hjælp af 
navigationstasterne, og klik på "OK".

2

"Statusrapport" viser status - 
savnes/inde/udtjekket - for hver 
af dine mærkede genstande.

3

11

"advarselsrapporten" vil vise alle 
de ekstraordinære begivenheder, 
der i øjeblikket findes i systemet.

4

"Systemets batteristatus" informerer 
dig, hvis hovedenheden skal genop-
lades.

5



kun masterbrugeren har adgang 
til denne menu (ved hjælp af kort 
eller kode). i vedligeholdelsestil-
stand er systemet ikke tilkoblet, 
og genstande er ikke sikret.

indsæt dit masterkort tag og vælg 
"Maintenance" fra hovedmenuen.

1

Vælg “Settings” og klik på “OK”.

2

Vælg "Sprog" og vælg fra listen 
sprog for systeminterface.

3

Vælg "date" og indtast datoen 
ved hjælp af tastaturet.

4

Vælg "Time" og indtast tid ved 
hjælp af tastaturet.

Vælg "Placering" - container eller 
Job Box og klik derefter på 
"Tilbage" for at vende tilbage til 
"Vedligeholdelse" menuen.

65

BEMÆRK: Definition af placering 
forbedrer sikkerhedsniveauet.

12

OPsÆtNING

VEDLIGEHOLDELsE

Vælg "Brugere" fra menuen 
Vedligeholdelse.

1BRUGERE 
tILFØJ BRUGERE

Klik på “Tilføj”.

2



Indtast den nye brugers navn og 
tryk på "Næste" for at godkende.

4

Indsæt nyt brugerkort.

3

Vælg ny brugers Status: User 
eller Trustee (*).

5

(*) User - godkendt til at hente og aflevere værktøj | Trustee - kan ud over det foregående slukke for systemet og slukke for alarmen

Vælg interface-sprog for den 
specifikke kortindehaver.

6

Definer branche (valgfrit) Når du 
er færdig, klik på "Tilbage" for at 
vende tilbage til ”Vedligeholdelse" 
menuen.

7 BRUGERE 
REDIGÈR BRUGERE

Vælg en bestemt bruger fra 
brugerlisten, og klik på "OK".

1

Vælg et bestemt felt til redigering 
eller tryk på "OK" for at bekræfte.

Indtast navnet på den nye bruger 
og klik på "Næste" for at godkende.
Klik på "Tilbage" for at fuldføre 
handlingen, og vende tilbage til 
hovedmenuen.

32

13

BRUGERE 
FJERN / LUK KORt 
LUK KORt OP

Klik på "Options".

2

Vælg en bestemt bruger fra 
brugerlisten og klik på "OK".

1



deT anBeFaleS aT “LUKKE” en 
BRUGERS KORT, HVIS VEDKOMMENDE 
eR MidleRTidiGT FRaVÆRende.
deT anBeFaleS aT “FJERNE” HViS eT 
kORT eR TaBT elleR HViS en BRUGeR 
ikke FORVenTeS aT SkUlle BRUGe 
SYSTeMeT lÆnGeRe.

GENstANDE 
tILFØJE GENstANDE

Vælg “Fjern” eller “Luk kort”. Klik på “Yes” for at bekræfte 
handling.

3 4

Klik på ”Tilbage” for at afslutte og 
vende tilbage til hovedmenuen.

5

Vælg “Genstande” fra
vedligeholdelsesmenuen.

1

Klik på “Tilføj”.

2

Sørg for, at afmærkningen er korrekt 
monteret på den nye genstand og klik 
på genstandens mærke.

3 4

14

Tilføj kommentar (valgfrit) og klik på "Næste" for at bekræfte 
Tilføj værdi (valgfrit) og klik på "Godkend" for at afslutte.

Indtast navnet på den nye genstand
(dette felt er obligatorisk).

65



GENstANDE
REDIGERE 
GENstANDE

Vælg en bestemt genstand fra 
listen og klik på “OK”.

1

Vælg et bestemt felt til at redigere 
i og klik på ”OK” for at godkende.

Klik på “Tilbage” for at afslutte 
handlingen og vende tilbage til 
hovedmenuen.

3

2

GENstANDE 
FJERN / LUK KORt 
LUK KORt OP / 
REtUR

Vælg en bestemt genstand fra 
listen og klik på ”OK” for at 
godkende.

1

Klik på “Options”. Vælg “Fjern” eller “Luk kort”. Klik på “Yes” for at bekræfte 
handlingen.

3 42

15

Klik på “Back” for at afslutte 
handlingen og vende tilbage til 
hovedmenuen.

Vælg “Return Object”.

5

deT anBeFaleS aT "LUKKE" FOR en 
GENSTAND, NÅR DEN MIDLERTIDIGT 
ikke eR TilGÆnGeliG.
deT anBeFaleS aT "FJERNE", nÅR 
en SpORinGSenHed eR TaBT elleR 
BeSkadiGeT.

6



Systemmeddelelse vises, når der 
trykkes på det rigtige objekt.

Tryk på objektets valgte tag-knap 
og sørg for, at båndet er fastgjort 
til tagget.

Når batteriet er fjernet eller "dødt" 
vil systemet anmode hovedbrugeren 
om at opdatere dato og klokkeslæt.

OPLADNING AF 
HOVEDENHED

sLUK sYstEMEt

16

7 98

OBS: 
kun Master-bruger og Trustee-
bruger kan slukke for systemet

Vælg “System slukket” i hovedmenuen. Bekræft handling ved at klikke 
på “Yes”.

FEJLMEDDELsER & tIPs
systemet tænder ikke
• Batteriet kan være opbrugt. Tilslut oplader til DC Jack-Stik og sørg for, den grønne LED tændes. Oplad i 12 timer. 
• Hvis du har haft systemet mere end 2 år, kan det være nødvendigt at købe et nyt rT645 batteri til systemet. 
• Hvis systemet stadig ikke tændes - kontakt Stanley Service Center. 
systemet genkender ikke et brugerkort
• Sørg for, at systemet er aktiveret og prøv igen. 
• Hvis problemet fortsætter:
• Brug masterkort eller kode til at aktivere Maintanence Mode.
• Gå til brugerlisten.
• Vælg den bruger, der har kortet, og klik på "OK".
• Vælg "Optioner" og luk kortet op.

Ved normal brug kan systemet fungere i tilkoblet tilstand i 60 timer, 
før det skal oplades. Check "System Batteri Status" (se side 14). 
Efter behov - oplad enheden i løbet af natten (12 timer).

Oplad kun indendørs. Brug kun den oplader, der leveres med dette 
system.
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• Mens brugerkortet bliver lukket op, er brugerkortet ikke registreret i systemet.
• Du kan redefinere kortet i systemet.
Du har glemt din masterkode
• Brug dit masterkort til at aktivere systemet.
• Gå ind i menuen Vedligeholdelse.
• Skift masterkode.
En medarbejder har mistet sit brugerkort
• Gå ind i menuen Vedligeholdelse ved hjælp af masterkortet.
• Gå ind i brugerlisten.
• Slet det tabte brugerkort fra godkendelsesdatabasen.
Du kan ikke tilføje en ny bruger
• Kontrollér brugerlisten i vedligeholdelsestilstand for at sikre, at du ikke overskrider grænsen på 30 brugere.
• Hvis databasen er mindre end 30 brugere, se ovenfor. 
Du kan ikke tilføje en ny genstand til genstandslisten
• Sørg for, at spændebåndet er korrekt fastgjort til genstandens sporingsenhed.
• Sørg for, at du ikke overskrider grænsen på 50 genstande.
• Hvis genstandens sporingsenhed er ældre end 2 år, kan batteriet være opbrugt. Se nedenfor.
• I alle andre tilfælde skal du kontakte Stanley Support Center.
Du har tilsluttet en genstands sporingsenhed til et værktøj med et spændebånd, men systemet angiver, at 
spændebåndet ikke er tilsluttet til enheden
• Sørg for, at du har brugt et spændebånd fra Stanley Guard, der har den ledende strimmel, der gør enheden i 

stand til at fungere.
• Sørg for, at du har tilsluttet spædebåndet korrekt i henhold til instruktionerne.
• Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.
Du kan ikke komme ind i tilkoblet tilstand
• Sørg for, at hovedenheden  er forbundet til det udpegede beslag.
• Sørg for at beslaget presser på kontakten på bagsiden af hovedenhed.
• Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.
systemet alarmerer, at en genstand mangler selvom genstanden er til stede
• Gå ind i opsætningsmenuen og vælg placering.
• Sørg for, den rigtige placering er valgt.
systemet alarmerer, at et spædebånd er blevet skåret over, selv om det er til stede og ubeskadiget.
Kontrollér, at spædebåndet er tilsluttet korrekt som beskrevet i brugermanualen.
Erstat spændebåndet og kontrollér igen forbindelsen.
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.
Du har mistet din oplader, kan du bruge en anden strømforsyning?
• Nej, det er forbudt at bruge nogen anden form for adapter, som kan forårsage skader på batteriet og på 

hovedsystemets enhed.
• Kontakt Stanley Support Center for at købe en ny adapter.
systemet advarer om, at batteriet i genstandens sporingsenhed er lavt.
• Dette forventes efter 2 år. Batteriet kan ikke udskiftes. En ny sporingsenhed til genstanden skal købes.
Kan du stadig få log-data, hvis du vælger at gendanne fabriksindstillingerne?
• Nej, alle data i systemet bliver slettet (herunder brugertilladelse til listen og data på genstande), hvis du vælger 

at gendanne fabriksindstillingen. Det anbefales stærkt at downloade alle nødvendige data til din PC, før du 
udfører en gendannelse af systemet.

Du er ikke i stand til at forbinde hovedenheden til din computer
• Sørg for at dit masterkort sidder i hovedenhed.
• Sørg for at USB-kablet er tilsluttet korrekt til computeren.
• Sørg for at Stanley Guard software er installeret på din computer.
• Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.
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tIPs

GENERELLE sIKKERHEDsREGLER

ADVARsEL: 
Læs og forstå alle instruktioner.
Undladelse af at følge alle instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand, skader på ejendom og / eller alvorlig 
personskade eller død.
ADVARsEL: ALVORLIG sKADE ELLER DØD. 
Dette produkt er designet til at give kontrol med ejendom alene. Brug ikke dette produkt til at yde 
sikkerhedsbeskyttelse eller beskyttelse mod brand. Enhver anden brug end den, der beskrives i denne 
brugsanvisning, kan forårsage personskader eller endog døden.
ADVARsEL: ALVORLIG sKADE ELLER DØD. 
Brug ikke dette produkt i farlige områder. Dette kan omfatte sprængningsområder og potentielt eksplosive 
atmosfærer. En gnist i sådanne områder kan medføre en eksplosion eller brand, hvilket resulterer i personskade 
eller død. De omfatter, men er ikke begrænset til, brændstofspåfyldningsområder såsom benzinstationer, 
brændstof eller kemiske depotfaciliteter, køretøjer, der bruger flydende gas (såsom propan eller butan), områder, 
hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, såsom korn, støv, eller metalstøv og andre steder, hvor man 
normalt tilrådes at slukke en bilmotor.
ADVARsEL: ALVORLIG sKADE ELLER DØD. 
Rådfør dig med producenter af medicinsk udstyr som pagemakers, høreapparater mv., for at afgøre, om de er 
modtagelige for interferens fra cellulære enheder.
ADVARsEL: BRAND, ELEKtRIsK stØD ELLER DØD.
Brug ikke forlængerledning, medmindre det er absolut nødvendigt.
Brug af en forkert forlængerledning eller en forlængerledning, der er blevet slidt eller beskadiget, kan medføre 
risiko for brand, elektrisk stød eller død.
En forlængerledning skal have tilstrækkelig sikkerhedsstørrelse. Jo mindre ledningens Auge tal er, jo 
større er kablets kapacitet, dvs. 16 gauge har større kapacitet end 18 gauge. Når du bruger mere end en 
forlængerledning til at opnå den samlede længde, skal du sørge for, at den enkelte forlængerledning har 
minimum ledningsstørrelse.
Anbefalet Minimum Wire størrelse på forlængerledninger:
Ledningens totale længde: 25 fod til 50 fod / 7,6 m. til 15,2 m.
Wire Størrelse AWG 16
Access Control System (ACS) er beregnet til indendørs/udendørs brug, strømforsyning er kun til indendørs brug. 
Oplades indendørs.
ADVARsEL: BAttERIER – EKsPLOsION, tILsKADEKOMst ELLER BRAND.
ACS indeholder et blybatteri. Følg omhyggeligt alle instruktionerne i denne manual.
Smid aldrig ACS eller dets batteri i åben ild. Sendes tilbage til et Stanley servicecenters genbrugsenhed.
Batteriet kan eksplodere i åben ild. Giftige dampe, brint og materialer dannes, når blybatterier afbrændes. 
Blybatterier kan forårsage alvorlige ætsninger.
ACS og dens batteri må ikke skilles ad, åbnes, bøjes, sønderdeles, punkteres eller deformeres.

• Når du søger en af dine brugere i brugerlisten - indtast brugerens første bogstav og markøren vil automatisk 
finde frem.

• Når du er i genstandslisten, kan du aktivere knappen på enheden, og curseren flyttes automatisk hertil.
• Når en af dine brugere er på udkig efter et værktøj, kan han indsætte sit brugerkort og trykke på 1-knappen for 

at se statusrapporten. Således vil brugeren vide, om værktøjet er til rådighed, og hvis ikke, hvem af hans 
medarbejdere, der har tjekket det ud.

• Er du faret vild i Vedligeholdelsesmenuen? Klik på "C" tasten for at vende tilbage til det forrige niveau.
• Når du ønsker at slukke for systemet, kan du gøre det ved at trykke på TÆND knappen i et stykke tid. Dette 

kræver selvfølgelig et masterkort/kode eller et administratorkort.
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Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt med huden, vask omgående området med mild sæbe og vand. Hvis 
batterivæske kommer ind i øjet, skyl med vand over det åbne øje i 15 minutter eller indtil irritation ophører. Søg 
under alle omstændigheder læge. 
FORsIGtIGHED: POtENtIEL FEJLFUNKtION VED UDstYREt ELLER sVIGt. 
Brug ikke beskadiget strømforsyningsledning eller stik. Beskadigelse af udstyret kan forekomme. Beskyt 
ledningen fra at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, stikdåser og det punkt, hvor de udgår fra produktet. 
Træk ikke i ledninger eller kabler. Når du tager ledningen ud af en stikkontakt, skal du trække i stikket. Hvis en 
ledning eller stik er beskadiget, skal den straks udskiftes.
FORsIGtIGHED: POtENtIEL FEJLFUNKtION VED UDstYREt ELLER sVIGt. 
Dette udstyr er forsynet med en strømforsyning specielt beregnet til at fungere med 100-240 V 50/60 Hz. Hvis 
ledningen mangler eller er beskadiget, udskift kun med den Stanley strømforsyning, der er angivet for dette 
udstyr for at undgå beskadigelse af produktet.
FORsIGtIGHED: POtENtIEL FEJLFUNKtION VED UDstYREt ELLER sVIGt. 
Benyt en strømstødssikring for at undgå potentiel skade forårsaget af et strømstød.
FORsIGtIGHED: EKsPLOsIONsFARE HVIs Et BAttERI ER UDsKIFtEs MED EN FORKERt tYPE.
Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
VIGtIGE MEDDELELsER
• Dette produkt må ikke serviceres af brugeren. Der er ingen dele inden i produktet, der kan serviceres af 

brugeren. Service hos et STANLEY autoriseret servicecenter er nødvendig for at undgå skader på statisk 
følsomme interne komponenter. Uautoriseret service vil ugyldiggøre garantien.

• Rengør kun med en tør klud.
• Selv om støjniveauet og varigheden af sirenen er under OSHA grænser, kan den kraftige støj fra sirenen 

forskrække brugeren.
PRODUKtBEGRÆNsNINGER
• Selv om denne enhed er designet som en personlig anordning til ejendomsbeskyttelse, betyder det ikke, at den 

garanterer beskyttelse mod indbrud eller andre nødsituationer. Enhver alarm er genstand for fejl eller 
manglende advarsel af en række årsager herunder, men ikke begrænset til, følgende:

• En ubuden gæst kan få adgang via ubeskyttede åbninger. En ubuden gæst med kriminelle hensigter, teknisk 
viden, eller jamming udstyr, kan omgå alarmsystemet.

• Dette produkt vil ikke fungere uden strøm. Udstyret har et genopladeligt batteri. Hvis batteriet ikke er blevet 
tilstrækkeligt opladet, vil produktet ikke fungere.

• Signaler udsendt af radioen kan være blokeret, før de når serveren. Selv om signalvejen for nylig er blevet 
kontrolleret under en rutinemæssig test, kan blokering forekomme, hvis signalet er tabt.

• Et RFID-signal er nødvendigt for at tilkoble, frakoble, acceptere programmeringsændringer og overføre 
alarmsignaler. Hvis modtagelsen ikke er tilgængelig, er udstyret ude af drift.

• dette produkt har en selvstændig installeret alarm. Følg nøje alle instruktioner. Forkert installation kan 
kompromittere driften af dette udstyr.

• Denne alarm bør testes regelmæssigt for at sikre, at alle sensorer og RFID signal fungerer korrekt.
• Advarselsenheder såsom sirener kan ikke advare folk, hvis de er uden for rækkevidde. Personer kan ikke 

høre advarslen, hvis alarmen er dæmpet af en radio, driftsmidler, apparater eller forbipasserende trafik. 
Advarselsanordninger kan ikke, selvom de er høje, advare hørehæmmede mennesker.

• På trods af avanceret design og regelmæssige test kan dette udstyr ligesom andre elektriske apparater, være 
omfattet af komponentfejl.

• Installation af denne alarm kan berettige en lavere forsikringspræmie, men en alarm er ikke en erstatning for 
forsikring.

stANDARDER:

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-Regulativerne. 
Betjening er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, 
herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC ID GDOICS310000 FCC ID GDOICS311000

Område
eU
eU
eU
USa
Canada
USa

type
Sikkerhed
Radio
Radio
Sikkerhed
Sikkerhed
Radio

standard
EN 609050-1
EN 300328
en 300330
UL 60950-1
CSA CS22.2 60950-1
FCC Part 15, Sub-Part B, C



I en periode på et år efter den dato, du har købt produktet, vil stANLEY ombytte defekte produkter 
gratis (bortset fra forsendelsesomkostninger ved at returnere det) på grund af defekte materialer eller 
fabrikationsfejl.

 Denne garanti dækker ikke fejl som følge af almindelig slitage eller misbrug, og skader dækkes 
heller ikke, hvis reparationer er blevet foretaget eller forsøgt af andre, eller hvis produktet er blevet 
bearbejdet i et forsøg på at bedrage stANLEY. Følgeskader kan ikke erstattes under denne garanti. 
Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så 
denne begrænsning eller udelukkelse er muligvis ikke gældende for dig.

Du skal for at få et erstatningsprodukt kontakte stANLEYs kundeservice på: 70 20 15 10 inden for ét (1) 
år fra den dato, du har købt produktet. En kundeservicemedarbejder vil hjælpe dig med garantiservice 
og vil give dig den adresse, hvortil du vil blive bedt om at returnere produktet. 
Du skal vedlægge dit navn og adresse, samt en kort skriftlig beskrivelse af produktets defekt og en 
kopi af din originale kvittering. Når stANLEY har modtaget det defekte produkt, modtager du gratis et 
erstatningsprodukt.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan have andre rettigheder, som 
varierer i visse stater eller provinser.
Ud over den begrænsede garanti, er dette produkt omfattet af en 30-dages returret. Hvis du ikke er 
helt tilfreds med dette produkt, kan du returnere det til det sted, hvor du købte det, inden 30 dage fra 
købsdatoen med en kvittering for fuld refusion - ingen vil stille spørgsmål.

Ét ÅRs BEGRÆNsEt GARANtI
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HOVEDENHED  
Maksimum brugere 30 
Maksimale redskaber 50 
Rækkevidde (Container)* 15-20 Meter 
Rækkevidde (Jobboks)* 7-10 Meter
Main Radiofrekvenser 2.4GHz 
RFID frekvens 125KHz 
Batteritype RT645
Batterikapacitet 4.5ah 
Batterispænding 6V 
Batterilevetid Cyklus (MakS) 60 Timer 
Batteri min. opladningstid 12 Timer 
strøm (Avearge) 75mA / 0.9W 
strøm (MAKS) 170mA / 2W 
Driftstemperatur 0-50 C° 
Opbevaringstemperatur 20-60 C° 
Mål H 89 X Br. 126 X L. 229 mm 
Mål (Inklusiv beslag) H 95 X Br. 140.3 X L. 229 mm
ICs Vægt (gennemsnit) 1610 gr 
ICs Beslag vægt (gennemsnit) 515 gr 
IP 54 
FCC ID GDOICS310000 
Lovpligtige certificeringer  
Type Standard 
Sikkerhed EN 609050-1 
Radio EN 300328 
Radio en 300330 
Sikkerhed UL 60950-1 
Sikkerhed CSA CS22.2 60950-1 
Radio FCC Part 15, Sub-Part B, C 

*Rækkevidde afhængig af miljøforhold

sPORINGsENHED  
Batterilevetid Cyklus (Liggetid) 3 år 
Batterilevetid Cyklus (Gennemsnit) 2 år 
Batteritype Lithium 3V - CR2450 
Driftstemperatur 0-50 C° 
Opbevaringstemperatur 20-50 C° 
Mål H 32 X Br. 56.5 X L. 45.5 mm (L = 600 mm med spændebånd)
Båndvægt (gennemsnit) 13 gr 
Radiofrekvenser 2.4GHz 
IP 54 
FCC ID GDOICS311000 
Lovpligtige certificeringer  
Type Standard 
Sikkerhed EN 609050-1 
Radio EN 300328 
Radio en 300330 
Sikkerhed UL 60950-1 
Sikkerhed CSA CS22.2 60950-1 
Radio FCC Part 15, Sub-Part B, C 

BRUGERKORt
Mål H 6.5 X Br. 26 X L. 76 mm 
Vægt 10 gr.
IP 54  
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