GEBRUIKERSHANDLEIDING
PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke
opmerkingen :
• Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave
ondersteund en of deze actief is, dit is noodzakelijk want
anders kunnen de ontvangers van de alarmen niet zien van
wie de de oproep komt. Indien deze service niet actief is neem
dan contact met uw telefoonprovider.
• Plaats de basisunit ergens centraal in huis, liefst in de kamer
waar de gebruiker(s) het meest van zijn tijd doorbrengt.
Controleer vanop dit punt het bereik van de draadloze
paniekknop.
• De personen die de alarmen ontvangen programmeren best
“alarm XXX” in de contacten van hun GSM waarbij XXX
bijvoorbeeld staat voor oma.

• Controleer maandelijks de werking van het systeem en de SIM
kaart.
• Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen/sturen ook
deze handleiding lezen.
• Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk
kunnen helpen en toegang hebben tot uw woning!
In deze handleiding zullen we ons beperken tot het gebruik
van dit product als paniekknop en mobiele telefoon voor
gebruik in geval van nood, zoals beschreven op de site
SENIORENALARMEN.BE
BESCHRIJVING VAN HET FRONTPANEEL

Luidspreker

Paniekknop

Oplaadstekker

Om te
bellen

Microfoon

Controlelampjes

BESCHRIJVING BINNENKANT
Batterij

SIM Card

Open de achterkant en installeer de SIM kaart. Belangrijk : PIN
code UIT en oproepnummerweergave AAN !!

OPSTARTEN VAN HET TOESTEL
• Na het plaatsen van de SIM kaart en de batterij zal het toestel
automatisch opstarten.
• Leg het toestel buiten of op de vensterbank zodanig dat het
vrij zicht heeft naar de satellieten.
• Na 90 seconden controleer volgende leds :
◦ links oranje voor GSM ontvangst
◦ groen midden voor batterij niveau
◦ rechts blauw voor GPS ontvangst.
De mogelijkheden van het toestel volgens de
SENIORENALARMEN.BE zijn de volgende :
• Gebruik van de paniekknop zend één SMS naar een
voorgedefinieerd nummer.
• Toestel kan gebruikt worden als alarm telefoon naar één
voorgedefinieerd oproepnummer.
• Indien voorgedefinieerd oproepnummer de tracker opbelt
krijgt hij een SMS terug met de coördinaten.
• Geautoriseerde nummers kunnen inbellen op het toestel, 2
wegs handsfree communicatie wordt automatisch gestart.

INSTELLING VAN HET TOESTEL VIA SMS.
Belangrijk : waar '+' staat nooit spatie ingeven maar alles aan
elkaar schrijven, al er een spatie moet gezet worden geven we dat
aan.
Om het toestel te initialiseren zendt U volgende SMS naar het
oproepnummer van de SIM in het toestel :
begin+paswoord (zonder spatie)
U krijgt volgende boodschap terug :
begin ok
Standaard paswoord van de module is 123456

Deze kunt u facultatief wijzigen door volgend commando via SMS
naar de module te sturen (naar oproepnummer SIM kaart) :
paswoord+oud paswoord+spatie+nieuw paswoord
U krijgt volgende boodschap terug
password ok
Nu dient U één nummer op te geven waar uw alarm naar verzonden
wordt bij gebruik van de paniekknop, waar u mee verbonden wordt
als u belt via de linkerknop en die toestemming heeft om uw positie
op te vragen.
Hiervoor stuur u volgende SMS naar de SIM kaart :
admin+paswoord+spatie+telefoonnummer
U krijgt volgende boodschap terug :
admin ok
Wilt u later en nieuw nummer inbrengen dan verwijderd U eerst het
vorige nummer door volgende SMS te sturen naar de SIM in het
toestel :
noadmin+paswoord+spatie+te verwijderen nummer
daarna brengt U terug een nummer in via de bovenvermelde
stappen.
FACULTATIEF :
Voor diegenen die in geval van alarm de SMS willen versturen naar
een smartphone die kunnen onderstaand commando versturen via
SMS.
smslink+paswoord
De ontvangen SMS zal nu een link naar GOOGLE MAPS bevatten en
kan direct gevisualiseerd worden door er op te klikken.

ACTIVEREN VAN DE HANDSFREE COMMUNICATIE
Stuur eenmalig volgend commando naar de tracker
talk+paswoord
Als u nu naar het nummer van de tracker belt zal er automatisch
verbinding gemaakt worden en gaat de 2 wegs communicatie in
werking
GEBRUIKEN VAN HET TOESTEL
Paniekknop
Druk de paniekknop gedurende 3 seconden in, een SMS met uw
coordinaten wordt verstuurd naar het voorgeprogrammeerde
nummer. Ofwel via tekst, lengte en breedtegraad ofwel via link naar
google maps afhankelijk van voorafgaande keuze.
Indien een persoon de lengte en breedtegraad via coördinaten
ontvangt kunnen deze eenvoudig gevisualiseerd worden via
www.maps.google.be.
Doe dit best reeds bij de instelling van het toestel zodanig dat de
persoon die uw alarm ontvangt hier reeds mee kan familiariseren.
Lengte en breedtegraad inbrengen in zoekveld, gescheiden door
een komma.
Voorbeeld : 51.335168N,3.239415E
Bellen naar geprogrammeerd nummer
Door de knop aan de linkerkant van het toestel gedurende 3
seconden in te drukken belt u het geprogrammeerde nummer op.
Het toestel is nu te gebruiken als hand free.
Door opnieuw 3 seconden op deze toets te drukken onderbreekt U
de oproep of haakt u in.
Inbellen op toestel om positie te kennen
Het in het toestel geprogrammeerde nummer kan het toestel bellen
om te weten waar deze zich bevindt. Hiertoe roept hij het
oproepnummer van het toestel op, laat de beltoon 2 maal over

gaan en haakt in. Hij zal spoedig een SMS ontvangen met de
coördinaten of een lokalisatie link, afhankelijk van de hoger
gekozen instellingen.
U kunt ook via SMS een positie opvragen (enkel het admin
nummer) door onderstaande SMS te versturen naar het toestel :
smsone+pasword
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