
  

Advarsel og pleje 
 
ADVARSEL! Denne emballage og evt. medleverede plastikposer er ikke legetøj og 
kan være farlige. Opbevares derfor utilgængeligt for børn for at undgå risiko for kvæl-
ning. Hold væk fra ild.  
Udstyret indeholder små dele og er derfor ikke egnet for børn under 3 år. 
Udstyret indeholder elastikker og kabler og skal derfor holdes udenfor børns række-
vidde for at undgå strangulering. 
 
Enhed              Brug, vedligehold og pleje 

Generelt: Det samlede poingi-system bør ikke anvendes i vådt miljø. Ønsker man allige-
vel at anvende tællesystemet i våde omgivelser, skal enhederne beskyttes 
mod fugt ved anvendelse af vandtætte, gennemsigtige lommer. Enhedernes 
ydeevne og rækkevidde kan påvirkes af ydre påvirkninger såsom lyskilder, 
tændingssystemer, reflekterende overflader osv. Evt. forringelse af enhedernes 
funktion i sådanne forhold ligger udenfor poingi ApS´s ansvar.  Rengøring fore-
tages med en let fugtet klud (vand). Vi forbeholder os retten til at ændre pro-
duktet uden varsel som et led i den løbende produktudvikling. Produktets ud-
seende og farve kan afvige fra det viste på brochurer og webshop. Efter endt 
brug skal udstyret bortskaffes ved aflevering til miljøstation.  

Al papemballage er FSC-mærket. Produkter overholder CE og RoHS-direkti-
ver. 

Batterier til sender: Der anvendes knapceller CR927, alternativt CR1025. Anbefalede fabrikater 
(eksempelvis ”Evergreen”) kan købes hos poingi ApS. Knapcellerne har en for-
ventet levetid i test på ca. 4.000 aktiveringer. Levetiden kan være reduceret 
afhængigt af temperatur og fugt. Når et batteri er ved at være opbrugt, vil enhe-
den enten ikke afgive signal overhovedet, eller man kan se et svagt vedva-
rende rødt lys under knappen under aktivering. Så er det tid til at udskifte bat-
teriet. Visse fabrikater af batterier behøver 10-20 gentagne aktiveringer for at 
blive ”vækket fra dvale” når de isættes. Bemærk, at der kan være stor forskel 
på forskellige fabrikaters egnethed til senderen. Ved opbevaring anbefales det 
at tage batteriet ud af senderen. Det gøres med det lille medfølgende værktøj, 
som kan prikke batteriet ud gennem hullet i siden. Bortskaf altid brugte batte-
rier på miljøstation. Sender, print og batteri bør ikke overlades til børn under 3 
år. 

Displayets batteri: Batteriet anvendt i displayet er en genopladelig batteripakke (3,6V Ni MH AAA 
3,6V). Batteripakken kan lades/aflades flere hundrede gange og forventes ikke 
ved normal brug at skulle udskiftes i produktets levetid. poingi ApS kan dog 
levere batterier, hvis det originale er opbrugt. Bortskaf altid brugte batterier på 
miljøstation. Ved levering er der en vis mængde strøm på batteriet, så enheden 
straks kan bruges. Det anbefales dog at lade batteriet helt op inden første 
brug. 

Yderligere info på www.poingi.com 
poingi® er udviklet og fremstillet af: poingi ApS, Værkstedsvej 2, 6000 Kolding, Tlf.: 75559797 


