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Polsalarm met GPS- en valfunctie 

 

Belangrijk!  
Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst gedurende 3 uur opladen via de bijgeleverde 

magnetische oplader. Wanneer de rode led uit is, is het alarm volledig opgeladen. 

SIM-kaart plaatsen 
- Schroef de 4 vijsjes los aan de achterkant  

 

- Open de SIM kaart houder, dit doe je door deze naar rechts te schuiven en open te kantelen. 

Breng de SIM in en schuif het schuifje terug naar links. 

 

- Sluit het toestel terug grondig met de 4 schroefjes, zorg ervoor dat het rubbertje op zijn 

plaats zit 

Het toestel aan- en uitschakelen 

- Druk op de power knop bovenaan het toestel gedurende 1 seconde, lichtjes zullen eventjes 

oplichten, om het toestel aan te schakelen  

 

- Druk 1 seconde gelijktijdig op de power knop bovenaan het toestel en de SOS knop om het 

toestel uit te schakelen  

 

Led-lampjes 
Vooraan het toestel zijn er 3 lampjes.  

Rode led Permanent Traag knipperend Uit 

Toestel laadt op  Minder dan 15% 
batterij opgeladen 

Volledig opgeladen of 
niet aan het laden 

Blauwe led Snelle flits elke 3 
seconden 

Dubbele flits elke 3 
seconden 

Trage flits elke 3 
seconden 

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uitgeschakeld is 

Zorg ervoor dat de SIM actief is 

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is 
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Alarm is 
geconnecteerd met 
het GSM netwerk 

Alarm is 
geconnecteerd met 
het GPRS netwerk 

Connecteren met het 
GSM netwerk 

Groene led Snelle flits elke 3 
seconden 

Trage flits elke 3 
seconden 

Uit 

Alarm vindt een GPS 
locatie 

Alarm heeft geen GPS 
locatie 

GPS stand-by 

 

Programmeren van de te alarmeren nummers 
Er kunnen 5 nummers geprogrammeerd worden.  

De installatie van de nummers doe je met eender welke gsm. Stuur met deze gsm de berichten naar 

het telefoonnummer van de SIM in het alarmtoestel.  

Instellen van het eerste alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties: 

N1,XXXXXXXXXX 

Instellen van het tweede alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties: 

N2,XXXXXXXXXX 

Instellen van het derde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties: 

N3,XXXXXXXXXX 

Instellen van het vierde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties: 

N4,XXXXXXXXXX 

Instellen van het vijfde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties: 

N5,XXXXXXXXXX 

Waarbij XXXXXXXXXXX het telefoonnummer van de te alarmeren persoon is.  

Het alarm antwoord met een SMS: Set phone number N1/2/3/4/5 OK!  

Verwijderen van de te alarmeren nummers 
Om het eerste nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:  

N1,0 

Om het tweede nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:  

N2,0 

Om het derde nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:  

N3,0 

Om het vierde nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:  

N4,0 
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Om het vijfde nummer te verwijderen: stuur onderstaande SMS zonder spaties:  

N5,0 

Het alarm antwoord met een SMS: Del phone number N1/2/3/4/5 OK! 

Batterij saving mode aanzetten 
Om de batterij zo lang mogelijk te laten meegaan, stuur onderstaande  2 SMS’en: 

SMS1: 

MD4 

SMS2: 

GPRS0 

Controle van inkomende oproepen 
Indien enkel de geprogrammeerde nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie 

opzetten stuur je SMS:  

IN1 

Indien alle nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS:  

IN0  

Positie opvragen van de module 
De geprogrammeerde nummers kunnen ten allen tijde de positie van het toestel opvragen. Hiervoor 

stuur je onderstaande SMS:  

locate  

De module antwoord met een SMS waarin een Google link verwerkt zit. Ook het batterij niveau 

wordt meegegeven.  

 

Valalarm gevoeligheid instellen  
Het alarm bezit een ingebouwd valalarm. Deze gaat af als het toestel een val detecteert waarna er 

niet direct wordt rechtgestaan. Indien het valalarm vals alarm is kan het steeds worden geannuleerd 

door 1 keer kort op de SOS knop te drukken.  

De sensitiviteit hiervan kan worden ingesteld door het versturen van volgende commando’s:  

Minst sensitief: 

FD1,1  

Standaardinstelling:  

Zet deze modus zeker aan, zo heb je een zo groot mogelijke autonomie van de batterij. 
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FD1,2 

Hoogst sensitief:  

FD1,3 

Het alarm antwoord met een SMS: Falling detection on! Set FD1/2/3 OK! 

Valalarm uitschakelen doe je door volgend commando te sturen:  

FD0 

Melding bij lage batterij  
Alle geprogrammeerde nummers kunnen een SMS krijgen wanneer het alarm minder dan 15% 

batterij heeft. Dit door de volgende SMS te sturen:  

low1 

Om deze functie uit te schakelen stuur je volgende SMS:  

low0 

Alarm slaan  
Om het alarm te genereren dient men 3 seconden op de SOS knop te duwen. Het blauwe lichtje zal 

snel beginnen flikkeren en het toestel maakt een kort piepend geluid.  

Een SMS met: “Help me! SOS!” wordt gestuurd naar elke geprogrammeerde persoon. Hierbij zit ook 

een link met de locatie via Google. Achtereenvolgens zal het alarm ook bellen naar de 

geprogrammeerde nummers. Telkens met 10 seconden tijd tussenin. Het alarm kan ten allen tijde 

gestopt worden door opnieuw kort op de SOS knop te duwen.  

 

De cyclus begint elke keer opnieuw en gaat verder tot er opnieuw op de SOS knop gedrukt wordt.  

Alarm resetten  
Het alarm terug naar fabrieksinstelling zetten doe je door volgende SMS te sturen:  

default  

 

 

TN-Invest BV 

Esdoornstraat 52 

8300 Knokke-Heist                                                                                               info@seniorenalarmen.be  

0479/69.69.48                                                                                                      info@seniorenalarmen.nl                       

mailto:info@seniorenalarmen.be
mailto:info@seniorenalarmen.nl

