Handleiding alarm ouderen

Basisunit

Belangrijk!
Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uit staat
Zorg ervoor dat de SIM actief is
Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is

Eigen aan dit alarm is dat het na het plaatsen van de batterijen pas actief wordt. Dit gedurende 60
minuten. Het is dus belangrijk dat je telkens je wijzigingen wil doen, je de batterijen opnieuw plaatst.
Bij het drukken op een SOS knop wordt de basis unit uiteraard wel actief.

SIM-kaart plaatsen
Doe dit voordat je de batterijen plaatst!
-

Open de achterkant van de basisunit d.m.v. de inkeping in het deksel achteraan
Open de SIM houder door deze te schuiven en plooi deze open
De SIM kaart (standaard SIM kaart formaat) schuif je in de SIM houder
Sluit de SIM houder en schuif deze opnieuw om te sluiten
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Batterijen plaatsen
Plaats de batterijen.
Let op dat je eerst de krimpfolie verwijderd die rond de batterijen zit.
Van zodra de batterijen geplaatst zijn zal de base unit 1 beep geven, oplichten en beginnen zoeken
naar netwerk. Wanneer er netwerk is gevonden, stopt het toestel met oplichten.
Vanaf nu kan je knoppen koppelen.

Knoppen koppelen aan base unit
-

Druk kort op de koppel knop in de base unit
Druk 3 seconden op een SOS knop, tot je 2x een beep hoort

Herhaal dit voor elke SOS knop die gekoppeld dient te worden

Noodnummers koppelen
Er kunnen tot 8 gsmnummers geprogrammeerd worden. 8 personen kunnen dus gealarmeerd
worden.
-

Druk kort op de koppel knop, je hoort een beep
Bel met het te alarmeren nummer naar het gsmnummer horende bij de SIM kaart die in de
base unit zit
Je krijgt een sms met daarin een lijst van nummers die geprogrammeerd zijn

Herhaal voor elk nummer dat dient gealarmeerd te worden.
De volgorde die hier gehanteerd wordt, zal ook gebruikt worden bij alarm slaan.

TIP
We raden aan om het oproepnummer van het alarm op te slaan in de telefoon als ALARM......, dan weten
die personen dat als er een oproep komt van dit nummer dat het om een alarm gaat.
Bovendien kan het ook heel handig zijn om bijvoorbeeld een Whatsapp groep aan te maken met al de
gealarmeerden. Via deze groep kan dan makkelijk overlegd worden wie welke actie onderneemt.

Resetten
Terug naar fabrieksinstellingen zetten:
Druk 5 seconden op de koppel knop van de base unit, nadat je 2x een beep hoort is het toestel
gereset.
Let op: alle nummers dienen opnieuw geprogrammeerd te worden.

Volume instellen
Het volume kan ingesteld worden door de eerst geprogrammeerde nummer.
Deze dient een sms naar de SIM in de base unit te sturen:

2

Stille modus
Volume laag
4#0#
4#1#
De standaard instelling is volume hoog.

Volume medium
4#2#

Volume hoog
4#3#

Alarm slaan
Alarm slaan gebeurd door op een gekoppelde SOS knop te duwen.
De base unit ontvangt het signaal:
-

licht op en maakt een sirene
stuurt een SMS naar het eerste nummer, vervolgens naar het tweede nummer, …
daarna belt het alarm naar het eerste nummer en laat enkele keren rinkelen, daarna naar het
tweede, … Je kan geen gesprek laten doorgaan.

Het alarm stoppen kan door opnieuw 5 seconden op de SOS knop te duwen.

Het alarm voert maandelijks zelf een test uit op de geprogrammeerde nummers.
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