fidbox®

AANBEVELINGEN voor de
INSTALLATIE

Gefeliciteerd ! U heeft besloten om de ﬁdbox® te installeren . Dit is een wijze beslissing voor uw veiligheid in
de toekomst en voor het welzijn van uw klanten . Op het ogenblik dat uw ﬁdbox ® ons magazijn verlaat ,
heeft deze een complete check ondergaan en voorzien wij hem van onze garantie . Houdt u rekening met de
volgende aanbevelingen dit helpt tot een goed functioneren van de fidbox®.
Kies voor het installeren de optimale locatie voor de ﬁdbox®. De beste plaats voor de ﬁdbox® is in ruimtes
met een schommelingsgraad van temperatuur en vochtigheid , bijvoorbeeld centraal in een kamer of midden in
plaatsen met vloerverwarming.
Voorzie elke ruimte groter dan 30m² van één ﬁdbox®.
In gebouwen met meerdere verdiepingen en / of vertrekken met meerdere warmte-circuits is aan te raden
om minstens één ﬁdbox® te voorzien per verdieping of per warmte-circuit.
Graag geven wij ondersteuniung tijdens de planningsperiode. Zie ook onze flyer “Where to place the ﬁdbox®
” (“Waar de fidbox te plaatsen”), beschikbaar op onze website.

Let op: (belangrijk voor het verkrijgen van de juiste resultaten / bij niet naleving kunnen meet fouten
optreden):
 Plaats geen meubilair op of over de ﬁdbox®.
 Leg geen tapijt of vloerkleed over de plaats van de ﬁdbox®.
 Vermijd sterke magnetische velden op of over de ﬁdbox®.

Opgelet!
Bewaar de ﬁdbox® op een droge, vorstvrije plaats op kamertemperatuur (+17°C to + 23°C).
Bewaar de ﬁdbox® in de bijgeleverde verpakking tot later gebruik.
Bescherm de ﬁdbox® tegen direct zonlicht of tegen vochtigheid.
Bescherm tegen kraken en plooien. Gelieve niet te boren of te zagen door de ﬁdbox®.
Bewaar de fidbox® niet in de nabijheid van magnetische velden.







Bij verlies van accuvermogen blijven de opgeslagen gegevens beschikbaar en dit gedurende vele jaren. In dit
geval contacteer ﬂoorprotector.
Bezoek eveneens onze website onder www.ﬂoorprotector.nl. Hier zult U alle details vinden in de “fidbox V6
Gebruikers Handleiding”, de technische fiches alsmede alle informatie over onze nieuwe ﬁdbox® APP.
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Stap voor stap

Stap nr 1
De ﬁdbox® dient gemonteerd te worden onder in de parketvloer.
Opgepast: er dient minstens 3mm overgehouden te worden van het oppervlakte-materiaal.
Het is noodzakelijk de nodige ruimte uit te frezen uit de parketvloer in de afmetingen van de ﬁdbox®
(95 x 53 x 8mm). Gebruik daarvoor een mal en de bovenfrees.
Stap nr 2
Tijdens de plaatsing van de houten vloer, dient de beschermingslaag van de kleefstrip verwijderd te worden , die
is aangebracht aan de onderzijde van de ﬁdbox® . Gebruik hiervoorvoor geen lijm, daar dit de goede werking
van de ﬁdbox® negatief kunnen beïnvloeden.
Stap nr 3
Aansluitend wordt het voorbereid stuk houten vloer ingebracht in de voorziene ruimte. Vermijd hierbij alle
contact van lijm met de onderzijde van de ﬁdbox®. Deze is met name het contactpunt van de metingen en dit zou
kunnen leiden tot onnauwkeurigheden . Het is raadzaam de ruimte rond de sensor absoluut vrij te laten van gelijk
welke kleefstof of van andere kunstmatige harsstof.
Stap nr 4
Na voltooiïng van de vloerinstallatie, is het raadzaam alle details omtrent de betreffende ﬁdbox® te noteren in
het “Installatie doucument” (zie hierna) met vermelding van alle informatie omtrent het project. Dit moet toelaten
de ligging van de ﬁdbox® gemakkelijk terug te vinden en de gegevens op te vragen. Een eenvoudige schets
met afmetingen is eveneens zeer nuttig en kan gegeven worden aan uw klant.. Deze informatie zal nodig zijn
om in te loggen naar de ﬁdbox® APP.

User Information FCC 15.21
Changes or modiﬁcations not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user‘s authority to operate the equipment.
Part 15 Statement gem. FCC 15.19/RSS Gen Issue 3 Sect. 7.1.3 This device complies with Part
15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l‘appareil ne doit
pas produire de brouillage, et (2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.
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