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GEBRUIKSAANWIJZING DS90 DEUR/RAAMSENSOR 
(Art. nr. 09583)

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

• Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of
reparaties, komen alle garantiebepalingen te vervallen.
Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij 
onjuist gebruik van het product of door gebruik anders
dan waarvoor het product is bestemd. Marmitek aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan de 
wettelijke productaansprakelijkheid.

• Batterijen: houdt batterijen buiten bereik van kinderen.
Lever batterijen in als klein chemischafval. Gebruik nooit
oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen
door elkaar.
Verwijder de batterijen wanneer u het systeem langere tijd
niet gebruikt. Let bij het inleggen van de batterijen op de
polariteit (+ / -): verkeerd inleggen kan explosiegevaar 
opleveren.
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DS90 DEUR/RAAMSENSOR 

1. Zenderdeel.
2. Magneetcontact.
3. Controle indicator - Licht op wanneer er een signaal 

wordt verzonden.
4. Schroef voor het openen van de sensor.
5. Schakelaar voor aankomstvertraging.
6. Aansluiting voor extra draadgebonden contact
7. Batterijhouder.
8. Schroefgaatjes voor montage van de sensor.
9. Sabotagecontact.
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IN GEBRUIK NEMEN VAN DE DEUR/RAAMSENSOR

1. Open de behuizing door de schroef (4) los te draaien.
2. Plaats de batterijen (2xAAA, Alkaline) in de batterij-

houder. Let hierbij op de polariteit.
3. Zet de schakelaar voor aankomstvertraging (5) in de 

stand MIN wanneer u de sensor op een raam heeft 
gemonteerd, en op MAX wanneer u de sensor op een 
toegangsdeur heeft gemonteerd. Wanneer de schakelaar
op MAX staat krijgt u de tijd om uw huis binnen te komen
en het systeem uit te schakelen zonder dat het alarm
afgaat. Wanneer u wilt dat het alarm onmiddellijk reageert
(b.v. tuindeur) laat u de schakelaar op MIN staan. 

4. Druk gedurende 4 seconden op het sabotage-contact (9)
van de zender. Laat de toets los. De deur/raamsensor heeft
nu een eigen unieke code gekozen die aangemeld kan
worden bij uw centrale.

DE DS90 DEUR/RAAMSENSOR GEBRUIKEN MET UW 
SYSTEEM

U dient de DS90 deur/raamsensor aan te melden bij uw 
TotalGuard/SafeGuard/Protector systeem. Hoe u dit doet
kunt u terugvinden in de gebruiksaanwijzing van uw 
systeem. Wanneer u de gebruiksaanwijzing niet bij de hand
heeft, kunt u deze downloaden via www.marmitek.com
(klantenservice > gebruiksaanwijzingen).



UITBREIDEN VAN DE DEUR/RAAMSENSOR DS90
MET EEN DRAADGEBONDEN SENSOR

De DS90 deur/raamsensor heeft een contact waarop u een
draadgebonden sensor kunt aansluiten. Deze sensoren
moeten van het type NC (normally closed, normaal gesloten
contact) zijn. Op het contact mag geen spanning staan (po-
tentiaal vrij). 
1. Open het zenderdeel van de DS90 door de schroef los te

draaien.
2. Verwijder de draadbrug uit de aansluiting voor de

draadgebonden sensor (6).
3. Sluit uw sensor aan. Het draadgebonden contact krijgt een

eigen zone op de centrale. 
Aanmelden doet u op dezelfde wijze als beschreven in de
gebruiksaanwijzing van uw systeem. Om de sensor aan te
melden maakt u op het moment van aanmelden een 
alarmmelding met uw draadgebonden sensor.

� De instelling van de min/max schakelaar (aankomstver-
traging) van de DS90 geldt zowel voor het magneetcontact
als voor de draadgebonden sensor.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding 2x AAA batterij
Bereik Tot 100m vrije veld, tot 30m door vloeren

en muren
Afmetingen 44x86x20mm
Frequentie 433,92 MHz
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DS90

Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie
De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het
product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit
symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk
voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door

de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze
apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over
het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of
afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

DECLARATION OF CONFORMITY

.

Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze DS90 voldoet aan de essentiële eisen en aan de 
overige relevante bepalingen van Richtlijnen:

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende 
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van 

hun conformiteit

Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake 

elektromagnetische compatibiliteit

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende 
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur

AUTEURSRECHTEN
Marmitek is een handelsmerk van Pattitude BV 
DS90™ is een handelsmerk van Marmitek BV Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijk-
heid voor druk- of typefouten. Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de 
inhoud (inclusief maar niet beperkt tot model nummers, software, audio, video, tekst en 
foto's) berust bij Marmitek BV. Elk gebruik van de inhoud, maar zonder beperking, 
distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Marmitek is strikt verboden. Alle auteursrechten en andere 
eigendomsrechten dienen te worden behouden op alle reproducties.
Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken 
van de desbetreffende bedrijven zijn. Producten van andere fabrikanten worden alleen 
genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Marmitek worden 
aanbevolen of door Marmitek zijn goedgekeurd. Marmitek aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten.
MARMITEK BV - POSTBUS 4257 - 5604 EG EINDHOVEN – NEDERLAND
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