Alarm met 2-wegs communicatie

Belangrijk!
Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst gedurende 3 uur opladen via de meegeleverde
kabel. Het toestel 100% opgeladen als de groene led permanent oplicht.

SIM-kaart plaatsen (nano)
Zorg ervoor dat de pincode van de SIM is uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de SIM actief is
Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien je
éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan.

-

Open het klepje aan de achterkant
Breng de SIM in (het hoekje ‘af’ van de simkaart moet er eerst inschuiven)
Breng de lithium batterij in
Sluit het toestel voorzichtig

Belangrijk!
Sluit het toestel voorzichtig d.w.z.: eerste de afgeronde kant inbrengen en dat het dekseltje lichtjes
buigen en de andere kant er mooi insteken. Niet gewoon het dekseltje erin drukken.
Wij raden aan de achterkant toe te maken met een doorzichtige of witte tape. Op deze manier zit de
achterkant mooi dicht en blijft deze stofvrij. Omwille van de luidspreker en de microfoon is het
toestel nooit waterdicht.

Programmeren van de te alarmeren nummers
-

Druk op de aan/uit knop gedurende een 5-tal seconden, de led zal rood oplichten en snel
knipperen
Het alarm verbindt nu met het GSM netwerk, dit kan een 30-tal seconden duren
Wanneer het rode lichtje langzaam knippert, 1 keer om de 3seconden, is het alarm
verbonden met het GSM netwerk en klaar voor programmatie.
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Voor elke bijkomende programmatie of wijziging dient u de module terug in programmatie
modus te zetten. Dit doet u door 5 seconden met een puntig voorwerp op de aan/uit knop te
drukken.
Indien u nummers wilt veranderen kan u het alarm niet resetten maar u kan wel nummers
‘overschrijven’. Dit doet u door gewoon terug bij *1 te beginnen.

Er kunnen 3 nummers geprogrammeerd worden.
De installatie van de nummers doe je met een andere 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:
*1XXXXXXXXXX
Instellen van het tweede alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:
*2XXXXXXXXXX
Instellen van het derde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:
*3XXXXXXXXXX
Waarbij XXXXXXXXXXX het telefoonnummer van de te alarmeren persoon is.
De groene led zal 3x kort oplichten na ontvangst van elk nummer.
Belangrijk is dat u terug uit programmatie modus gaat na elke wijziging. Dus ook bij het instellen
van alarm voor batterij en volume. Dit doet u door 1 keer kort op de aan/uit knop te duwen.

Alarm voor batterij laag
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 led licht 3 x op om de programmatie te bevestigen.

Volume van het alarm
Het volume van het alarm kan worden ingesteld, je stuurt daarvoor volgende commando’s:
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*SETLE1

50% LAAG

*SETLE2

80% MEDIUM

*SETLE3

100% HOOG

Testen van het GSM signaal
Druk de aan/uit knop 2x na elkaar snel in, de led zal oplichten en het alarm zoekt netwerk.
Groene led licht op
Gele led licht op

Signaal goed
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:
Het testen van het GSM signaal verbruikt veel spanning, doe het dus enkel indien nodig en laadt
nadien bij.

Gebruik van de paniekknop
Druk de gele knop aan de voorkant van het toestel in, de rode led licht nu knipperend op en het
alarm zal het eerste van de 3 voorgeprogrammeerde nummers bellen, indien geen correct antwoord
zal het nummer twee bellen. Indien hier geen correct antwoord, belt hij nummer 3.
Deze cyclus wordt 3 keer herhaald.
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 opgezet worden. Beide personen kunnen met
elkaar praten dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker.

Ontvangst van alarm
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 cijfertoets binnen de 10 seconden, dan zal
het alarm de volgende nummers opbellen.
Het alarm maakt een onderscheid tussen een mailbox en een fysieke persoon aan de lijn
doordat je als fysieke persoon na het opnemen, ook nog op een willekeurige cijfertoets van je
telefoon duwt.

Na het afleggen van het gesprek, zal het alarm terug naar stand-by modus keren en is het weer klaar
voor gebruik.
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Status van de leds
Rode led is aan
Rode led licht op (3HZ)
Rode led licht op (1HZ)
Groene led licht 3x 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
GSM verbindt met netwerk
Alarm is in programmatie mode
Huidige programmatie bevestigd
GSM netwerk is OK
GSM netwerk is zwak
Alarm laadt op
Batterij opgeladen
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