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Handleiding Sediso RECOIL 

smartphone centrale display (SE111) 
 

In de doos:      Optioneel: 
 
 

 

 

 

  

 

 

Installatie: 

1) Maak een gat in de ondergrond voor de kabel met een diameter van 10 mm exact op de 

plaats waar het display (1a) geplaatst dient te worden. 

2) Trek een stuk van de kabel uit de recoiler (1b) en haal hem door het gat in de tafel. 

Vervolgens door de onderzijde van het display (1a) en klik de kabel vast in de houder 

(1c) en bevestig het plastic kapje. 

3) Schroef het kastje met de recoiler (1b) vast onder de tafel met de meegeleverde 

schroeven zodat de kabel exact voor het gat zit.  

4) Maak de ondergrond, waar het display (1a) geplaatst wordt, schoon met een alcohol 

doekje. Wacht tot de alcohol verdampt is en plak het display (1a) erop. Ook kunnen de 

meegeleverde lange schroeven met moeren gebruikt worden om het display (1a) vast 

te zetten.  

5) Verbind de kabel tussen de recoiler (1b) en de centrale controller (2). Verbind de 

controller (2) met de voeding en het stopcontact. 

6) Sluit de laadkabel (3) aan tussen de smartphone en de houder (1c) van het display. 

Bevestig de optionele metalen beugel (5) voor extra mechanische beveiliging. 

7) Activeer de centrale controller (2) door de sleutel naar "on" te draaien. Activeer het 

alarm van de controller (2) met behulp van de afstandsbediening (4). 

Opmerkingen:  

 Test het systeem vóór de installatie. 

 Het alarm kan alleen uitgezet worden nadat het is geactiveerd en af is gegaan. 

 Het alarm blijft ook zonder stroom ongeveer nog 2 maanden geactiveerd (standby). 

 Losse dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via de website van Security Display 

Solutions. 

Display RECOIL SMARTPHONE (SE111) 
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