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Mocht u op een door BeSuRe Nederland uitgevoerde installatie van TAGIT EM Systemen 
last krijgen van een storing of ineens geen detectie meer constateren dan is het eerste 
dat u dient uit te voeren een systeemreset 

• Controleer of er geen beveiligde producten in een straal van ca 80 cm rondom 

de antennes aanwezig zijn 

• Controleer of er geen metalen manden, molens of ander presentatiemateriaal 

te dicht in de buurt staat van de antennes 

• Heeft u sinds u bepaalde apparatuur in de winkel hebt geïnstalleerd 

(airconditioning, verlichting, display’s etc) last van storing. Verwijder deze dan 

of zet ze uit. 

Zoek de stroomaansluiting/adapter van het systeem en trek de stekker uit het 

stopcontact. 

Het system start vervolgens weer automatisch op.  

U hoort eerst een tweetal pieptonen als indicatie dat het systeem weer opstart, en 

vervolgens na ca. 30 seconden wederom 2 pieptonen om te melden dat het systeem 

gereed voor gebruik is. 

Mocht de storing daarmee nog niet verholpen zijn dan kunt u deze handeling nogmaals 

herhalen met een wat langere wachttijd (bijv. 6 minuten) 

Indien dit geen resultaat heeft, neem dan contact met ons op (036 – 841 9133) en 

omschrijf het probleem zo precies mogelijk. Onze technische dienst zal u dan zo 

spoedig mogelijk bezoeken om het probleem te verhelpen. 

 

 
 
 

 
Instructie 
systeemreset 
TAGIT systemen 
 
Uiteraard hopen wij dat u altijd 
storingsvrij gebruik kan maken van 
bij ons aangeschafte systemen. 
Helaas kan het in sommige gevallen 
voor komen dat  een systeem “in de 
war” raakt. 
 
In zo’n geval is een complete reset 
van een systeem een eenvoudige 
oplossing die het probleem kan 
oplossen. 
 
Deze handeling kunt u zonder 
probleem zelf uitvoeren mits u zich 
aan de in deze brochure uitgelegde 
procedure houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Al onze installaties zijn ook tegen zeer voordelige 
tarieven leverbaar in een huur-arrangement (6 jaar 
met overnamemogelijkheid) 
 
BeSuRe Nederland 
Ereprijspad 11 
1338 RM Almere 
+31 (0)36 841 9133  
sales@besure-nl.com 
www.besure-nl-com 
 

 
Systeemreset TAGIT systeem     EM 

 

Elektro Magnetisch 200 Hz 

 

BELANGRIJK: Wacht vervolgens tenminste 3 minuten voordat u de stekker weer 

in het stopcontact aansluit! Anders kunt u de elektronica beschadigen. 
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