Alarm met 2-wegs intercom
PRODUCT AFBEELDING

INGEBRUIKNAME
INSTALLEREN VAN DE BATTERIJ EN DE SIM KAART

1.
2.
3.
4.

Open het batterij klepje aan de achterkant en breng de SIM in (formaat NANO)
Breng nu de lithium batterij in
Schakel steeds eerst de PIN code van de SIM kaart uit. Dit doe je in een gewone GSM.
Zorg er steeds voor dat de SIM kaart ACTIEF staat, dit controleer je best door er een
gesprek mee uit te voeren vanuit een gewone GSM. Prepaid kaarten dien je éénmaal mee uit
te bellen alvorens deze actief staan! Gesprek ook effectief laten doorgaan, dus aannemen!

PROGRAMMEREN VAN HET ALARM
1. Druk de aan/uit knop gedurende een 3-tal seconden in, laat los en de led zal rood oplichten
en snel knipperen.
2. De GSM module verbindt nu met het GSM netwerk, dit kan een 30-tal seconden duren.
3. De rode led gaat nu langzaal knipperen, dit betekent dat het alarm connectie heeft met het
GSM netwerk en klaar is voor programmatie.
Voor elke bijkomende programmatie of wijziging dient u de module terug in de programmatie
status te zetten, dit doet u door 3 seconden met een puntig voorwerp op de aan/uit knop te
drukken.
Programmeren van de alarm nummers
Stuur onderstaande SMS'en naar de kaart in het alarm. In onderstaande voorbeelden gaan we ervan
uit dat het oproepnummer 123456789 is.
1. Stuur SMS
2. Stuur SMS
3. Stuur SMS

*1123456789 om het eerste alarmnummer op te slaan
*2123456789 om het tweede alarmnummer op te slaan
*3123456789 om het derde alarmnummer op te slaan

De groene zal nu 3 x oplichten om de goede ontvangst en programmatie te bevestigen.
Er kunnen maximaal 3 nummer ingebracht worden, nummer mogen maximaal 17 digits bevatten.
Opmerking : bij een fout gewoon terug bij nummer 1 beginnen en alle SMS'en opnieuw sturen.
Activeren / deactiveren van het batterij laag alarm (standaard staat dit AAN)
Om het lage batterij alarm te activeren stuurt u onderstaande SMS naar het alarm :
*SETBC
Om het lage batterij alarm te deactiveren stuurt u onderstaande SMS naar het alarm :
*SETBO
De groene zal nu 3 x oplichten om de goede ontvangst en programmatie te bevestigen.
Instellen van het volume van het alarm (standaard 80%)
Het volume van het alarm kan ingesteld worden op 50/80/100%. U stelt dit in door onderstaande
SMS'en te sturen naar het alarm.
*SETLE1
*SETLE2
*SETLE3

50% LAAG
80% MEDIUM
100% HOOG

De groene zal nu 3 x oplichten om de goede ontvangst en programmatie te bevestigen.
Nadat u alle bovenstaande zaken geprogrammeerd heeft (diegene die standaard goed staan hoeft u
niet aan te passen) drukt u kort op de aan/uit knop (7) om de programmatie modus te verlaten.

Testen van het GSM signaal
1. Druk de aan/uit knop 2 x na elkaar snel in, de led licht op en het alarm zoekt netwerk.
2. Groene led licht op = signaal goed / gele led licht op = zwakke GSM ontvangst.
Indien er binnen de 2 minuten geen GSM signaal gevonden wordt zal de gele led gedurende 10
seconden oplichten. Controleer in dit geval de ontvangst van de SIM kaart in een ander toestel of
contacteer uw provider.
Opmerking : testen van het GSM signaal verbruikt veel spanning van de batterij, doe het dus enkel
indien nodig en laadt de batterij nadien bij.
GEBRUIK VAN HET ALARM
Gebruik van de paniekknop
Druk de gele paniekknop aan de voorkant van het alarm in, de rode led licht nu knipperend op en
het alarm zal het eerste van de 3 geprogrammeerde nummers bellen, indien geen correct antwoord
nummer 2, indien geen correct antwoord nummer 3. Deze cyclus zal 5 x herhaald worden.
Verbinding duurt ongeveer 30 seconden, oplichten van de rode led geeft aan dat het alarm wel
degelijk verstuurd wordt.
Tevens zal automatisch de 2-wegs communicatie op gezet worden. Beide personen kunnen met
elkaar praten dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker.
Ontvangst van het alarm bij de geprogrammeerde nummers
De personen die het alarm ontvangen op hun telefoon moeten het gesprek aannemen en binnen de
10 seconden op een willekeurige toets van hun telefoon drukken. Nemen ze op maar drukken ze
niet op een willekeurige toets binnen de 10 seconden, dan zal het alarm de volgende nummers
opbellen.
Opmerking : dankzij deze functie kan het alarm een onderscheid maken tussen een mailbox en een
fysieke persoon die het alarm ontvangt. Door de druk op de knop binnen de 10 seconden na
aanname van het gesprek weet het alarm dat er effectief een persoon de oproep heeft aangenomen.
Na het afleggen van het gesprek, zal het alarm terug naar de standby modus keren en is weer klaar
voor gebruik.
BELANGRIJK : Na het plaatsen van de batterij, de SIM en het beeindigen van de programmatie
raden wij aan het toestel aan de achterkant mooi dicht te maken met witte of doorzichtige tape.
Jammer genoeg kunnen we dit niet op voorhand doen aangezien de SIM nog door jullie dient
geplaatst te worden. Op deze manier zit de achterkant mooi dicht en blijft deze stofvrij. Omwille
van luidspreker en microfoon is het toestel nooit waterdicht.

STATUS VAN DE LEDS
Rode led is aan
Rode led licht op (3HZ)
Rode led licht op (1HZ)
Groene led licht 3 x op
Groene led licht op iedere 3 sec
Gele led licht op iedere 3 sec
Groene led licht op aan oplader
Groene led aan aan lader

Batterij laag → opladen
GSM verbindt met netwerk
Alarm is in programmatie mode
Huidige programmatie bevestigd
GSM netwerk is ok
GSM netwerk is zwak
Alarm is aan het opladen
Batterij opgeladen

LET OP : in de stand-by modus licht de led niet op, dit om de batterij te sparen.

