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Compleet thuis systeem met ‘geen beweging’ 
sensor 

 

Installatie van de basisunit  
- Verwijder het luikje aan de achterkant 
- Steek de oplaadkabel op de juiste plaats 
- Breng de SIM in 
- Schuif het knopje van OFF naar ON  
- Sluit het luikje, er is een opening voorzien waardoor de stroomkabel kan.  

 

 

 

 

 

 

LET OP!  
Alle nummers die men verstuurd in de SMS’en moeten genoteerd worden in het +31 of +32 formaat!  

04XXXXXXXX wordt dus +314XXXXXXXX (Nederland) en +324XXXXXXXX (België).  

Zorg ervoor dat de PIN code van uw SIM uitgeschakeld is. 

Bij een prepaid kaart: alvorens de SIM te gebruiken in uw Seniorenalarm, dient u er een 
keer mee uit te bellen, dit vanuit een gewoon GSM toestel. Zo is de kaart zeker actief. 

Zorg ervoor dat er genoeg beltegoed op uw kaart staat. 
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Instellen simkaart + tijd- en datumherkenning  
Het alarm dient te weten welke oproepnummer de geïnstalleerde simkaart heeft. Bijgevolg wordt zo 
ook de datum en tijd juist ingesteld op het alarm.  

Om dit in te stellen stuur je onderstaande SMS:  

1234Lsimkaartnummer# 

 

Waarbij je simkaartnummer vervangt door de nummer van de simkaart in het alarm, in +31 of +32 
formaat!  

SMS’en dienen verstuurd te worden naar het nummer van de SIM in het seniorenalarm. 

 

Alarmnummers instellen  
Je kan tot 3 nummers instellen die een SMS en oproep krijgen bij een druk op een van de SOS 
knoppen of bij een bewegingsmelding.  

Stuur onderstaande SMS voor het instellen van het eerste nummer: 

123401AXXXXXXXXXX# 

Stuur onderstaande SMS voor het instellen van het tweede nummer: 

123402AXXXXXXXXXX# 

Stuur onderstaande SMS voor het instellen van het derde nummer: 

123403AXXXXXXXXXX# 

 

Waarbij XXXXXXXXXX staat voor het gewenste telefoonnummer. 

 

 

 

 

 

Inbellen op het alarm (basisstation) 
Je kan ervoor kiezen dat alle nummers kunnen inbellen op het seniorenalarm, dit door onderstaande 
SMS te sturen:  

1234CC 

Je kan er ook voor kiezen dat enkel de ingestelde alarmnummers kunnen inbellen op het 
seniorenalarm dit door onderstaande SMS te sturen: 

Let op 

Wanneer bij een uitgaande oproep het alarm botst op een antwoordapparaat, belt het niet 
naar een volgende ingestelde nummer. 

Om 2 of 3 mensen achtereenvolgend te bellen, dient nummer 1 en 2 geen antwoordapparaat 
te hebben. 
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1234DD  

In het tweede geval kan je tot 10 nummers instellen, dus nummer 4 t.e.m. 10 extra. Deze voeg je toe 
op dezelfde manier als de eerste 3, telkens verander je de code na 1234…  

 

 

 

 

Sensor klaarmaken voor koppeling 
- Open de sensor voorzichtig door het plastieken klepje aan de bovenkant naar achter te 

duwen. 
- Breng de batterijen in  
- Zorg ervoor dat de fiches op de juiste plaats zitten, zoals in onderstaande tekening:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Schuif het knopje van OFF naar ON 
- Sluit de sensor nog niet, doe dit na de koppeling.  

 

Knoppen en sensor koppellen  
 

- Druk 3 seconden op de middelste knop achteraan het basisstation  
- Op het scherm verschijnt nu een nummer  

Wanneer er wordt ingebeld op het alarm, neemt deze automatisch na 2 keer rinkelen op en 
kan er handsfree gecommuniceerd worden. 

HIGH 

LOW 

8 MIN  

4 MIN 

USE  

TEST  

 

(Batterijen) 
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- Nummers selecteren kan door de omhoog en omlaag pijltjes te gebruiken 

 

De sensor koppelen:  
De sensor dient gekoppeld te worden met het nummer 01. Koppel de sensor door 3 seconden op de 
blauwe knop te drukken binnen in de sensor.  

Dit is gelukt wanneer u ‘USE’ ziet verschijnen. Sluit de sensor en zet het op de gewenste plaats.  

Knoppen koppelen:  
De knoppen dienen gekoppeld te worden met de nummers 07 en 08. Eventuele extra aangekochte 
knoppen kunnen gekoppeld worden met nummers 09 tot 16.  

Koppel knop 1 aan nummer 07 door 1 seconde op de SOS knop te drukken wanneer 07 op het 
scherm van het basisstation aangegeven wordt.  

Koppel knop 2 aan nummer 08 door 1 seconde op de SOS knop te drukken wanneer 08 op het 
scherm van het basisstation aangegeven wordt.  

 

Druk opnieuw 3 seconden op de middelste knop achteraan het basisstation of het koppelmenu te 
verlaten.  

 

LET OP!  
De nummers 02 t.e.m. 06 kunnen niet gebruikt worden! 

SMS boodschappen instellen  
Bij het slaan van alarm, krijgen de 3 eerst ingestelde nummers een SMS boodschap.  

Omdat het is sommige gevallen belangrijk is vanwaar de melding komt, kan je boodschappen 
instellen in deze SMS’en.  

Vervang zo steeds ‘boodschap’ door de boodschap die je wenst in het commando dat je stuurt:  

 

De boodschap die wordt gestuurd in de SMS wanneer er gedrukt wordt op de SOS knop van het 
basisstation: 

1234B00#boodschap# 

 

Sensor die gekoppeld is met nummer 01 op het scherm:  

1234B01#boodschap# 

 

Knop die gekoppeld is met nummer 07 op het scherm:  

1234B07#boodschap# 
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Knop die gekoppeld is met nummer 08 op het scherm:  

1234B08#boodschap# 

 

 

 

 

 

Tijdsslot instellen van de sensor 
Momenteel weet het alarm dat er bij een druk op de SOS knop, alarm geslagen moet worden. Maar 
de sensor staan nu op altijd alarm bij iederen beweging. We moeten dus gaan definiëren tijdens welk 
tijdsslot er beweging moet zijn. Indien er geen beweging is, wordt er dan alarm geslagen.  

Stuur onderstaand commando om het tijdsslot te bepalen:  

1234Qstarttijd#eindtijd#. 

Vervang ‘starttijd’ en ‘eindtijd’ door je gewenste tijdsslot.  

Bijvoorbeeld 10:00 tot 12:30u wordt dan:  

1234Q1000#1230# 

LET OP!  
- Huisdieren bewegen in huis, zet de sensor dus met zicht op een plaats waar huisdieren niet 

komen, niet te laag, …  
Bijvoorbeeld in de badkamer of op het toilet. 
 

- Zet het tijdsslot niet te klein. 
- Zet de sensor niet met zicht op een raam of reflectie van een raam.  
- Zet de sensor niet met zicht op een klok of andere bewegende voorwerpen. 

Alarm slaan  
Knoppen  
Bij een druk op 1 van de knoppen ontvangt het basisstation een alarm. Deze stuurt naar de 
ingestelde nummers (maximum 3) een SMS met jouw zelfgekozen boodschap en belt 
achtereenvolgens naar dezelfde nummers. Communicatie is mogelijk door het basisstation.  

Sensor 
Indien er tijdens het ingestelde tijdsblok geen beweging is gedetecteerd ontvangt het basisstation 
een alarm. Deze stuurt naar de ingestelde nummers (maximum 3) een SMS met jouw zelfgekozen 
boodschap en belt achtereenvolgens naar dezelfde nummers. Communicatie is mogelijk door het 
basisstation. 

Voorbeeld : 

De sensor (01) hangt in de keuken. Ik verstuur volgend commando: 1234B01#Oma geen 
beweging sensor keuken# 
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Basisstation 
Door het drukken op de SOS knop wordt er naar de ingestelde nummers (maximum 3) een SMS met 
jouw zelfgekozen boodschap gestuurd. Daarna wordt er achtereenvolgens gebeld naar dezelfde 
nummers. Handsfree communicatie is mogelijk.  

Vals alarm?  
Een alarm stoppen kan door opnieuw kort te drukken op de SOS knop op het basisstation. Het alarm 
stopt dan zijn cyclus.  

 

 

 

 

 

Alarm stroomonderbreking  
Het basisstation dient steeds verbonden te zijn met het stroomnet, deze verbinding kan bijvoorbeeld 
verbreken door een stroompanne.  

Indien deze panne 30 minuten (of dus langer) duurt, wordt er een alarm verstuurd naar de vooraf 
ingstelde nummers. Tot dan kan de interne batterij in het basisstation het overnemen.  

Alarm resetten  
Zet het toestel uit. 

Druk 3 seconden tegelijk op het pijltje naar boven en naar beneden achteraan het basisstation.  

Zet ondertussen het toestel aan. 

Het systeem begint met de RESET wanneer het verschijnt op de display. Laat dan pas de pijltjes los.  

Schakel na 10 seconden het toestel weer uit.  

TN-Invest BV 

Esdoornstraat 52 

8300 Knokke-Heist 

info@seniorenalarmen.be  

0479/69.69.48                                                                                                                         

Let op 

Wanneer bij een uitgaande oproep het alarm botst op een antwoordapparaat, belt het niet 
naar een volgende ingestelde nummer. 

Om 2 of 3 mensen achtereenvolgend te bellen, dient nummer 1 en 2 geen antwoordapparaat 
te hebben. 

 

 


