Gebruikershandleiding
Paniekknop “Basic” via vaste telefoonlijn

LEES
DEZE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOORALEER DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN!

GRONDIG

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
batterijen, zowel in de knoppen als in het basistoestel.
• Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen ook deze
handleiding lezen.
• Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk
kunnen helpen en toegang hebben tot uw woning

Installatie :
1. Open het batterijvak aan de onderkant van de basisunit en
plaats 4 AAA batterijen, dit is nodig voor de back-up in geval
van stroomuitval. Wanneer de rode LED batterij oplicht dient u
deze batterijen te vervangen.
2. Sluit de bijgeleverde telefoonkabel aan op de basisunit en de
wanddoos voor telefoon. Sluit nu de voedingsadapter aan op
de hoofdunit en steek de adapter in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat aan door middel van de aan/uit
schakelaar op de hoofdunit. Indien U later het apparaat “uit”
zet gaan de opgeslagen nummers en de boodschap niet
verloren.

Instellen van de persoonlijke code :
Schakel het apparaat aan en de rode led zal gedurende 15
seconden knipperen. Na deze 15 sec. Zal de led gedurende 30
seconden permanent branden. Gedurende deze 30 seconden
kunt U de 2 bijgeleverde paniekknoppen programmeren. Druk
op de toets op de paniekknop totdat U een bevestigingstoon
hoort.
Het opslaan van de alarmnummers :
Na het doorlopen van de bovenstaande procedure kunt u 3
oproepnummers programmeren die gebeld zullen worden in
geval van alarm. Verwittig deze mensen van het feit dat u ze
hebt geprogrammeerd als alarmnummer. Indien zij een oproep
krijgen van uw basisstation kunnen zij een tweeweg
communicatie opzetten door een willekeurige toets op hun
telefoon in te drukken.
Volg de onderstaande procedure voor het opslaan van de
telefoonnummers.
Eerste nummer
+
+ telefoonnummer +
om het eerste nummer op
te
slagen
Tweede nummer
+
+ telefoonnummer +
Derde nummer
+
+ telefoonnummer +

Het opnemen van de af te spelen boodschap
Om het bericht op te nemen druk U onderstaande toetsen
gelijktijdig in gedurende 10 seconden.
De rode led indicator gaat nu branden gedurende 10 seconden,
spreek uw boodschap in.
Druk op de play toets om uw boodschap te beluisteren.
Noodsituatie :
In geval van nood drukt u op de paniekknop van de basisunit of de
mobiel paniekknop. Het apparaat zal nu de 3 geprogrammeerde
oproepnummers bellen in opgeven volgorde gedurende 45
seconden.
Indien de personen die gebeld worden niet opnemen, zal het
apparaat blijven proberen door de 3 oproepnummers elk 5 keer op
te bellen. Nadien gaat het apparaat terug in de basisinstelling.
Wanneer de persoon die gebeld wordt opneemt zal hij de vooraf
ingesproken boodschap te horen krijgen. Door 1 van de
nummertoetsen op zijn telefoon in te drukken kan de ontvanger van
het alarm inluisteren wat er gebeurt in de woning van de persoon
die het alarm gestuurd heeft.
De basisunit fungeert nu als handsfree en het is mogelijk om te
spreken tot op een afstand van ongeveer 3 meter van de basisunit.
De ontvanger van het alarm die de handsfree geactiveerd heeft zal
na 60 seconden 3 bieptonen horen. Indien hij nu terug op een
nummertoets drukt kan hij het gesprek met 60 seconden
verlengen.
Bij beëindiging van het gesprek gaat het toestel terug naar de
standaardinstellingen.
Let op :
Indien de persoon die gebeld wordt de handsfree niet activeert door
op een nummertoets van zijn toestel te drukken zal de basisunit
verder gaan met het bellen van de voorgeprogrammeerde
nummers.

SeniorenAlarmen.be
Stationsplein 6 bus 2
8301 Knokke Heist

Tel : 050691851
GSM : 0479696948
info@seniorenalarmen.be

