
Installeren:

Batterijen:
Zowel de zender als de 3 ontvangers worden elk 
gevoed door één knoopelbatterij, model
CR-2016. Deze batterijen zijn door de fabriek 
reeds geplaatst.

Zender:
De zender is vanaf de fabriek al voorzien van 
een sleutelring zodat u de zender op een vaste 
plaats kunt weghangen.

Ontvangers:
De ontvangers zijn voorzien van een oogje om 
daar een van de 2 meegeleverde sleutelringen of 
een van de 2 draagriempjes aan te bevestigen. 
Om de ontvanger aan bijvoorbeeld een afstands-
bediening te bevestigen is dubbelzijdige tape 
meegeleverd.

Werking:
Zorg dat de schakelaars aan de achter-
zijde van de ontvangers op ON staan.
1. druk op de zender op de gekleurde 

toets die overeenkomt met de ont-
vanger waar u naar op zoek bent

2. uit de zender klinken 2 beeptonen
3. als de ontvanger deze signalen 

hoort en heeft herkend, dan klinkt uit de 
ontvanger een kort melodietje en kunt u naar 
deze ontvanger op zoek gaan

Als de ontvanger niet direct reageert, dan is de 
ontvanger hoogstwaarschijnlijk buiten bereik van 
de zender en adviseren wij u om rond te gaan lo-
pen waarbij u dan regelmatig de zender bedient, 
net zolang totdat de ontvanger reageert.

Let op dat het niet of slecht reageren van de ont-
vangers ook kan worden veroorzaakt doordat het 
signaal in een grote ruimte kan echoën, de sig-
nalen door stoffen voorwerpen worden gedempt 
(de ontvanger ligt achter een gordijn, onder een 
kussen, achter een bank, in een jaszak, enz.) of 
de signalen worden door andere geluiden ver-
vormd waardoor de ontvanger deze niet meer 
zuiver herkend.

Vervangen batterijen:
1. neem een kleine kruiskopschroevendraaier 

en draai het schroefje aan de achterzijde 
linksom los.

2. neem de onderzijde van de zender of ontvan-
ger los van de bovenzijde

3. gebruik een paperclip of ander dun en spits 
voorwerp om de batterijclip los te klikken, het 
batterijclipje springt omhoog

4. plaats een nieuwe batterij
• gebruik hierbij een tissue, knoopcelbatte-

rijen nooit met blote vingers aanraken 
• let op de polariteit, de + moet naar boven 

gericht zijn
5. druk het clipje weer op zijn plaats
6. klik de onderkant weer op de bovenkant (let 

bij de ontvanger op de schakelaar) en draai 
het schroefje weer vast

Uitgewerkte batterijen niet bij het huisvuil 
deponeren maar inleveren als klein che-
misch afval.

Fysic service: 073-6411355

FC-63

Elektronische Sleutelvinder

Introductie:
Met de FC-63 elektronische sleutelvinder kunt u 
tot 3 objecten snel en veilig terugvinden. Te den-
ken valt hierbij aan sleutels, portemonnee, hand-
tas, en dergelijke. Afhankelijk van persoonlijke 
situaties kunt u de ontvanger ook vastmaken aan 
brillen, afstandsbedieningen en andere zaken die 
u wel eens kwijt bent.
De FC-63 werkt met veilige geluidsgolven, dus 
geen hoogfrequente straling.

Verklaring van conformiteit:
De Fysic FC-63 voldoet aan de
essentiële voorwaarden en voorzienin-

gen zoals omschreven in de Europese richtlijn 
1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit
is beschikbaar op de website
WWW.FYSIC.COM
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