Valalarm met ingebouwde sos knop en
GPS functie

Belangrijk!
Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst 4 uur opladen via het bijgeleverde oplaadstation. De
rode led op het station gaat uit van zodra de batterij volledig is opgeladen.

Sim-kaart plaatsen
-

Schroef de 3 schroefjes aan de achterkant los
Open de SIM kaart houder en breng de SIM kaart in
Sluit het toestel terug grondig met de 3 schroefjes en dicht af met de bijgeleverde rubbertjes.
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. Prepaid kaarten dien je
éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan.

Het toestel aan- en uitschakelen
-

-

Druk op de power knop aan de zijkant gedurende 1 seconde, alle leds zullen nu oplichten en
het toestel schakelt in. He toestel schakelt ook automatisch in als je het in het oplaad station
plaatst.
Druk 1 seconde gelijktijdig op de aan/uit knop en de SOS knop om het toestel uit te
schakelen.
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Te alarmeren nummers programmeren
Er kunnen tot 3 nummers geprogrammeerd worden: A,B en C
Deze nummers krijgen een alarmmelding, op basis van volgende tabel kan je beslissen welke
nummer A wordt:
Ontvangt een oproep
Ontvangt een Google link (sms)
Nummer ‘A’
Ja
Ja
Nummer ‘B’
Neen
Ja
Nummer ‘C’
Neen
Ja
→Meer mogelijkheden kijk onderaan
Instellen van het eerste alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties
a1,123456789
Instellen van het tweede alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties
b1,123456789
Instellen van het derde alarmnummer : stuur onderstaand SMS zonder spaties
c1,123456789
Module antwoord 3 x met een SMS : SET MOBILE NUMBER 1,2,3 is OK

Dit in de veronderstelling dat het oproepnummer gelijk is aan 123456789
In de praktijk zal dit meestal 06..... zijn voor NL en 04...... voor BE

Te alarmen nummers verwijderen
Om een nummer terug te verwijderen stuur je opnieuw een sms naar het nummer van de simkaart in
het valalarm.
Telkens een letter gevolgd door 0.
A
B
C

Commando
A0
B0
C0

Controle van inkomende oproepen
Er kan op het valalarm worden ingebeld vanop afstand.
Indien enkel de geautoriseerde nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten
stuur je SMS :
Z0
Indien alle nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je SMS :
Z1
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Positie/batterijniveau opvragen van de module
De ingestelde geautoriseerde nummers kunnen ten allen tijde de positie van het toestel opvragen.
Hiervoor stuur je onderstaande SMS :
loc
De module antwoord met een SMS waarin een google link verwerkt zit. Ook het batterij niveau wordt
meegegeven.

Melding bij lage batterij 20%
Alle geautoriseerde nummers kunnen een SMS ontvangen wanneer de batterij onder de 20% komt.
Om deze functie te activeren stuur onderstaande SMS :
Low1
Om deze functie uit te schakelen stuur onderstaande SMS :
Low0

Instellen van de beep bij druk op de SOS knop
Voor het gebruik van de SOS knop moet er gedurende 3 seconden gedrukt worden.
Standaard gaat de module dan vibreren om te bevestigen dat het alarm verstuurd is.
Bijkomend kan je de module instellen dat er ook een geluidssignaal (beep) gegeven wordt ter
bevestiging.
Om een geluidsignaal bij het slaan van alarm in te stellen, stuur onderstaande SMS:
Beep0
Om het geluidsignaal uit te schakelen, stuur onderstaande SMS:
Beep1

Instellen van de belfunctie op de zijknop
Je kan bepalen welk van de geautoriseerde nummers gebeld dient te worden bij een druk op de
zijknop. Dus niet de SOS knop, geen alarm dus, maar een hands free gesprek.
Voor nummer A te bellen wanneer er gedrukt wordt op de zijknop, stuur onderstaande SMS:
X1
Voor nummer B te bellen wanneer er gedrukt wordt op de zijknop, stuur onderstaande SMS:
X2
Voor nummer C te bellen wanneer er gedrukt wordt op de zijknop, stuur onderstaande SMS:
X3
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Instellen van de valalarm gevoeligheid
BELANGRIJK : DE VALALARM IS NIET ALTIJD 100% BETROUWBAAR, DUS INDIEN DE PERSOON DE
KANS HEEFT TOCH NOG STEEDS VOOR DE ZEKERHEID OP DE SOS KNOP DRUKKEN!
Instelbaar van 1 (zeer gevoelig) tot 9 (minst gevoelig). Standaard staat de gevoeligheid op 5.
Indien je de gevoeligheid wenst aan te passen stuur onderstaande SMS :
voor gevoeligheid 1 : FL1,1
voor gevoeligheid 9 : FL1,9

Melding per oproep
Standaard krijgen alle geautoriseerde nummers een SMS in geval van een val melding.
Indien ook A ook een oproep moet ontvangen, stuur onderstaand commando:
FL2

Uitgaande oproepen instellen
Standaard krijgen alle geautoriseerde nummers een SMS in geval van een SOS
melding. Echter wordt er aangeraden om naar alle nummers een oproep te lanceren.
De opgebelde nummers (dus ook B en C) kunnen dan het gesprek aannemen en rechtstreeks met de
persoon communiceren.
Om de oproepen te activeren stuur je onderstaand commando per SMS :
CALL1

Belangrijk hierbij is dat nummer A, B én C geen antwoordapparaat hebben verbonden aan hun
nummer.
Telefoonnummer ‘A’ wordt altijd gebeld bij een drup op de knop, indien A niet opneemt en het
antwoordapparaat aanspringt, stopt de cyclus.

Fabrieksinstellingen
Toestel terug resetten naar fabrieksinstellingen, let op alle ingestelde settings gaan verloren en het
toestel moet terug vanaf begin geprogrammeerd worden.
Stuur onderstaande SMS :
RESET!
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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!
Maak een whatsapp groep met de gealarmeerden om samen te bespreken wie actie
onderneemt.
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