Alarmknop

Belangrijk!
Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer doorgave ondersteunt en of deze actief is, dit is
belangrijk want dan kunnen de ontvangers van de alarmen onmiddellijk zien van wie de oproep
komt.
Indien deze service niet actief is neem dan contact met uw telefoonprovider.

Plaats de basisunit ergens centraal in huis, liefst in de kamer waar de gebruiker(s) het meest van
zijn tijd doorbrengt. Controleer vanop dit punt het bereik van de draadloze paniekknop.

Kenmerken
-

GSM 850/900/1800/1900 band, kan overal ter wereld gebruikt worden.
Belt naar 5 voorgedefinieerde nummers wanneer alarm geactiveerd wordt, druk “DISARM”
op het hoofdtoestel om het bellen te stoppen.
Bel en/of stuur SMS naar 5 voorgedefinieerde nummers.
Ingebouwde oplaadbare batterij voor geval van stroomonderbreking

Installeren van basisstation
Open de behuizing van de hoofdunit en plaats de SIM kaart zoals onderstaande afbeelding.
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-

Steek de connector van de stroomvoorziening in de connector van de module en sluit aan op
het stopcontact.
Zet de module op 'ON' (Simkaarthouder links boven, onderaan de module ziet u een kleine
switch, on/of, zet deze met een puntig voorwerp in de on stand.

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uit staat.
Zorg ervoor dat de SIM actief is.
Bij een herlaadkaart: zorg ervoor dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien
je éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan.

Programmeren van de paniekknoppen
-

-

Duw met een puntig voorwerp in de reset knop op de rechterzijkant van de hoofdunit, u
hoort een korte biep en de status led brand nu permanent rood om aan te geven dat u nu uw
paniekknoppen kunt programmeren.
Druk nu één voor één op de paniekknoppen, u zult een biep horen en de status led brandt
groen.
Druk nu nogmaals met een puntig voorwerp in de reset knop.

Paniekknoppen zijn nu succesvol gekoppeld.

Te alarmeren nummers programmeren
Men kan de alarm oproepnummers (maximaal 5) instellen door met een GSM of vast telefoontoestel
in te bellen op het oproepnummer in het hoofdtoestel.
Programmeren van de nummers :
Bel het oproepnummer van het toestel, na de biep geeft u het paswoord 888888 in gevolgd door # .
Een lange biep geeft aan dat het paswoord correct is. Hierna kunt u onderstaande commando's
doorgeven :
Actie
Paswoord voor luisteren op
afstand wijzigen

Code
30#(nieuw paswoord)#

Paswoord moet 6 cijfers
bevatten
Standaard: 123456
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31#(nieuw paswoord)#
Paswoord voor programmatie
wijzigen
Oproepnummers voor alarm
programmeren (BELLEN)

(50-54)#oproepnummer#

Verwijderen van een
oproepnummer
Oproepnummers voor alarmen
programmeren (SMS)

(50-54)##

Verwijderen van een sms
oproepnummer

(55-59)##

(55-59)#oproepnummer#

Paswoord moet 6 cijfers
bevatten
Standaard: 888888
50: het eerste nummer, 51: het
tweede oproepnummer, …
Nummers mogen niet meer
dan 20 cijfers bevatten

55: eerste sms nummer, 56:
tweede sms nummer, …
Nummers mogen niet meer
dan 20 cijfers bevatten

De SMS oproepnummers zijn facultatief en dienen niet opgegeven te worden. Het is wel nuttig deze
in te stellen omdat een SOS telefoon kan afgebroken worden door op een antwoordapparaat te
stuiten, de SOS SMS'en zullen immers altijd verstuurd worden naar de opgegeven nummers.

Betekenis verschillende led lampjes

Toestel resetten
Druk de reset knop gedurende 5 seconden in, tot dat de led op het voorpaneel snel knippert.
Het toestel staat nu terug in fabrieksinstellingen
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Alarm slaan
-

Bij het indrukken van de alarmknop, hetzij op het toestel, hetzij op de draadloze paniekknop
zal de led op het frontpaneel oplichten.
De voorgeprogrammeerde alarmnummers worden opgebeld en de SOS SMS'en worden
verstuurd.
De SMS die verstuurd wordt heeft de volgende tekst 'EMERGENCY ALARM'.
Bij het opnemen door één van de gebelde nummers (let op voor antwoordapparaat) stopt
het bellen.
Indien één van de gebelde nummers opneemt kan hij in luisteren wat er gebeurt in de buurt
van het basisstation.

Inluisteren vanop afstand
Personen die u het paswoord gegeven hebt om te kunnen in luisteren kunnen het volgende doen.
Opbellen van de module, na de biep geven zijn de code in (standaard 123456 tenzij u deze gewijzigd
heeft) gevolgd door #.
Zij kunnen nu horen wat er zich afspeelt in de nabijheid van het basisstation. 3 korte biep betekend
verkeerde code
1 lange biep betekend dat de code juist is en dat er in geluisterd kan worden.

Bij uitvallen van de elektriciteit zal de eerste in de lijst van de alarmnummers een SMS ontvangen
met de boodschap 'POWER DOWN', bij terug inschakelen van de elektriciteit krijgt hij de melding
'POWER UP'.

Tips
-

De personen die de alarmen ontvangen programmeren best “alarm XXX” in de contacten van
hun GSM waarbij XXX bijvoorbeeld staat voor oma.
Controleer maandelijks de werking van het systeem en de SIM kaart.
Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen ook deze handleiding lezen.
Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk kunnen helpen en toegang hebben
tot uw woning!
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