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Handleiding Sediso ROTUNDA 

standalone display (SI412) 
 

In de doos:       Optioneel: 
 

 

 

 

 

 

 
Installatie:  

 

1) De ROTUNDA display is voorzien van een M4 schroefgat. Het is optioneel mogelijk de 

display extra stevig vast te zetten door een gat in de ondergrond te boren en met behulp 
van een M4 schroefbout, vleugelmoer en ring te bevestigen.  

2) Tevens is het mogelijk de laadkabel via een gat in de ondergrond onzichtbaar weg te 

werken. Hiertoe dient een gat met diameter 18mm geboord te worden. Let hierbij op dat de 

alarm knop contact blijft maken met de ondergrond.  

3) Activeer de ROTUNDA door de schakelaar aan de onderzijde op ON te zetten met behulp 
van een paperclip (1).  

4) Maak de ondergrond waar de display geplaatst wordt en de achterkant van de 
smartphone schoon met een alcohol doekje en wacht tot de alcohol verdampt is.  

5) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de voet van de display (1) en plaats 
de display op de ondergrond.  

6) Verwijder de folie van de dubbelzijdige sticker van de houder van de display (1) en plaats 

de smartphone op de houder. Zet deze optioneel vast met de metalen beugel (6).  

7) Steek de USB lader (2) in het stopcontact en sluit de USB kabel (3) van de display aan 
op de USB lader (2). Gebruik eventueel een verlengkabel (7).  

8) Sluit de laad- en alarmkabel (5) aan tussen de smartphone en de houder van de display 
(1).  

9) Activeer het alarm van de display (1) met behulp van de afstandsbediening (4).  

 

Display ROTUNDA (SI4121)(1) 

USB stopcontact lader (2) 

Afstandsbediening*(4) 

Laadkabel houder - display*(5) 

Metalen beugel (6) 

* = noodzakelijk  onderdeel 

USB verlengkabel (7) 
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Opmerkingen:  
- Test het systeem voor 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).  

- Optionele dubbelzijdige stickers zijn verkrijgbaar via de website van Security Display 

Solutions.  

 


