
 

 

 

Universalsensor/Dørsensor & CareAssist 

QUICK GUIDE 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Koble CareAssist til den medfølgende USB-lader og sett den inn i stikkontakten. Lad opp CareAssist i 
24 timer første gang. 

2. Skru evt. på antenne og fest belteklips på CareAssist.  
3. Fjern dekselet og sett batteriet i Universalsensoren.  
4. Lås opp Universalsensoren ved å trykke en gang på høyre-pilen. 
5. Heretter skal både høyre-pil og opp-pil holdes nede i ca. 3 sekunder. 
6. Universalsensoren vil nå spørre om du vil endre innstillinger ('Change settings'), hvor man så trykker 

på høyre pil for ja. 
7. Universalsensoren er nå låst opp, og du kan nå gå i gang med å konfigurere. 
8. Valg av språk for Universalssensor: 

a. Naviger i menyen med opp/ned-pilene til du finner 'Language/Country' og trykk deretter på 
høyre-pil for å velge. 

b. Velg ønsket språk med opp/ned-pilene og trykk på høyre-pil når det språket du ønsker er 
markert (i denne guiden er Dansk valgt).  

c. Universalsensoren bekrefter valget av språk og du kommer ut til hovedmenyen. 
9. Velg døralarm funksjon for Universalsensor: 

Døralarmen brukes til å sende en alarm når en dør åpnes og lukkes. Døralarmen brukes sammen med 
tilhørende magnetkontakter og innstilles som vist nedenfor: 

a. Naviger i menyen ved hjelp av opp/ned-pilene til du finner ’Vælg funktion’ og trykk deretter 
på høyre-pil. 

b. Naviger blant funksjonene med opp/ned-pilene inntil du finner funksjonen ’Døralarm’ og 
trykk deretter på høyre-pil. 

c. Universalsensoren bekrefter valget av funksjon, og du kommer tilbake til ’Vælg funktion’. 
d. Trykk på venstre-pil for at komme tilbake til hovedmenyen. 
e. Avslutt konfigurasjonen ved å navigere nederst i hovedmenyen og trykk på høyre-pil (når 

’Afslut’ er fremhevet) for å avslutte. 
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10. Hold inne Select knappen på CareAssist for å komme inn i programmeringsmodus (må gjøres to 

ganger om tastaturet er låst). Du vil høre et pip når du er i programmeringsmodus. 
11. Innstill tid og dato i CareAssist: 

a. I programmeringsfunksjonen bruk opp/ned-tastene brukes til å vise 'Sett tid/dato', og 
deretter trykkes Select ned.  

b. Trykk på opp/ned-tastene for å se enten 'Tid' eller 'Dato' og trykk deretter på Select.  
c. For å justere tid/dato skal opp/ned-tastene brukes for å endre tall, og venstre/høyre-

tastene brukes for å komme til timer/minutter/dag/måned/år.  
d. Trykk på Select når den korrekte tid/dato vises, du vil da få et bekreftende pip. 
e. For å komme ut av tid/dato-menyen skal du trykke på opp/ned-tastene for å vise 'Tilbake', 

og så trykke på Select. 
12. Legg til Universalsensor (sender) i CareAssist: 

a. I programmeringsfunksjonen i CareAssist skal opp/ned-tastene brukes til å vise 'Legg til 
sender' og deretter skal Select trykkes ned.  

b. CareAssist viser nå ‘Trykk på alarmsender’.  
c. Aktiver Universalsensoren ved å holde magnetkontakter nederst på høyre side på 

Universalsensoren og så ta bort magnetkontakten («Dør åpen» vises i displayet). 
d. Universalsensorens ID-nummer vises nå i CareAssist. Kontroller om den viste radiotrigger-lD 

passer til ID’en som er vist på den lille etiketten på Universalsensoren. Trykk Select om ID’en 
stemmer.  

e. Velg så Beboer og Posisjon til Universalssensoren i CareAssist. Bruk opp/ned-tast for å 
komme til den ønskede beboer og posisjon og trykk så på Select. 

f. Innstill nå ‘overvåkningsperiode’ i CareAssist (mulighet for å kun utløse aktivering på et 
bestemt tidspunkt, f.eks. om natten). Du vil nå få to valgmuligheter:  

i. 24 Timer - enheten vil overvåke trigger-aktivering 24 timer i døgnet.  
ii. Konfigurere – enheten vil nå be deg om å angi start/sluttidspunkt og vil kun 

generere alarmer som aktiveres innenfor dette tidsrommet.  
g. En bekreftende lyd høres fra CareAssist når Universalssensoren er riktig lagt til. 

13. Monter Universalsensoren og/eller Magnetkontaker: 
a. Universalsensoren har en innebygd magnetkontakt nede på høyre side. Fest 

Universalsensoren på veggen eller andre passende steder ved hjelp av integrerte skruehull, 
dobbeltsidig tape eller borrelås. 

b. Fest magnetkontakten på døren ved å skur inn to skruer i skruehullene. 
c. Test Universalsensoren ved å åpne døren. Det vil nå mottas en alarm i CareAssist.   
d. Trykk Select og høyre-pil for å velge 'Ja'. Alarmen er nå akseptert.  

I visse installasjoner er det kanskje ikke mulig å installere magnetkontakten og universalsensoren ved siden av 
hverandre. Bruk den medfølgende RJ11-kabelen til å koble den røde ledningen til den andre skruen (sølvfarget) 
og den grønne ledningen til den fjerde skruen (sølvfarget). RJ11-pluggen brukes til å koble til universalsensoren. 
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