Installatie
en gebruik
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MindMate
MindMate-houder met daaraan
- oplaadsnoer (150 cm)
- snoer (30 cm) naar deurpostcontact
3 labels
Stekker
Lipje om batterijen labels te vervangen
Deurmagneet
2 schroeven voor montage houder
4 schroefjes voor montage magneten
3 knoopcelbatterijen (type nr. CR3032)
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Montage en
voorbereiding
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Monteer de houder

Bevestiging magneetcontact

Opladen

Bevestig de labels

Monteer met de twee meegeleverde grote
schroeven de MindMate-houder naast de deur:
- op ooghoogte
- aan de kant van de deurklink
- in de buurt van een stopcontact
(of gebruik een verlengsnoer)

Bevestig de magneet die vastzit aan het snoer met de
kleine schroeven op de deurpost. De losse magneet
moet hier precies tegenover op de deur. Werk het
snoer dat aan de magneet vast zit netjes weg zodat
dit niet tussen de deur kan komen.

Steek de USB aansluiting in de oplaadstekker. Steek
de stekker in het stopcontact. Na een paar minuten
licht het beeldscherm op en is MindMate klaar voor
gebruik. Volledig opladen duurt een uur.

Plaats de drie meegeleverde batterijen (met de
omhoog) in de labels. Draai de gekleurde doppen
vast met het meegeleverde lipje. Bewaar het lipje
goed. Bevestig de drie labels met behulp van de
koordjes aan jouw persoonlijke voorwerpen:
- het rode label aan de sleutels
- het gele label aan of in de portemonnee
- het blauwe label aan de telefoon

Gebruik
MindMate waarschuwt je als
iets vergeet

MindMate helpt je zoeken

Met de STOP knop stop je het piepsignaal.
Met de JA knop vraag je MindMate je te helpen
met het vinden van de spullen die je niet bij je hebt.

Wanneer je dichtbij het voorwerp komt zal MindMate
vragen of je het inderdaad gevonden hebt. Druk op
de JA knop en het zoeken stopt. Eventueel gaat
MindMate daarna op zoek naar een volgende item.

MindMate waarschuwt met een piepsignaal
wanneer je de deur opent en je de sleutels,
telefoon of portemonnee niet bij je hebt.
Het beeldscherm toont een rood kruis bij de
vergeten voorwerpen.

Na het indrukken van de JA knop verschijnt een groen
balkje op het beeldscherm. Neem de MindMate uit de
houder en loop door het huis. Het groene balkje wordt
groter als je dichterbij het voorwerp komt dat je zoekt.
De labels geven ook een licht- en geluidsignaal. Zo kun
je ze gemakkelijk terugvinden.

Batterijen vervangen

In de labels zit een normale knoopcelbatterij
(type nr. CR3032), deze is te koop bij iedere
supermarkt. Op het beeldscherm van MindMate
wordt aangegeven wanneer deze vervangen moet
worden. Draai met het meegeleverde lipje het dopje
van het label en vervang de batterij.

Meer informatie en vragen
www.mindmate.nl
Bel gerust: 085 – 303 59 13
Mail: service@mindmate.nl

Bij ingebruikname van MindMate ga je akkoord met onze algemene
voorwaarden en ons privacybeleid. Deze zijn te vinden op mindmate.nl

