STAP 6 – HET MAKEN VAN EEN ALARMOPROEP OF EEN PROEFALARM
 Houd een aantal seconden de knop van de zender of de rode alarmknop op het alarmapparaat ingedrukt. Na het indrukken van de zender gaat het rode lampje van uw zender
branden. De alarmzender maakt nu verbinding met het alarmapparaat. Vanuit het alarmapparaat hoort u een stem of pieptoon met de melding dat er een alarm wordt gemaakt.
 Wacht rustig af tot u de stem van de centralist(e) van de alarmcentrale hoort die vraagt:
“Wat is er met u aan de hand?” U kunt vertellen waarom u gealarmeerd heeft. Bij het maken
van een proefalarm, geeft u aan dat u een proefalarm maakt.
 Nadat uw gesprek is beëindigd, wordt de verbinding door de centralist(e) afgesloten waarna
uw alarmapparaat weer gereed is voor de volgende oproep.
 Indien nodig zorgt de centralist(e) ervoor dat iemand naar u toe komt om u te helpen.
 Wanneer u zich door omstandigheden niet verstaanbaar kunt maken via het alarmapparaat
of via de telefoon dan zal de centralist(e) u eerst proberen te bellen naar uw vaste telefoon
of Gsm-toestel. Bij geen gehoor of reactie zal de centralist(e) altijd een hulpverlener naar u
toesturen om uw situatie te beoordelen. Zo bent u altijd verzekerd van hulp.

Wat moet ik doen als:
Ik per ongeluk op de knop druk?
 Indien u dicht bij het alarmapparaat staat druk dan op de groene (annuleer) knop.
 Maakt het apparaat al verbinding met de meldkamer, loop dan rustig naar het
alarmapparaat. Wanneer de telefonist(e) u vraagt wat er aan de hand is, kunt u zeggen dat
er geen hulp nodig is en de telefonist(e) sluit de melding weer af.

HANDLEIDING
Alarmapparaat met simkaart

PERSOONSALARMERING
Amstelveen ● Uithoorn ●De Kwakel ●Aalsmeer ● Kudelstaart
Het alarmapparaat bestaat uit:
Meldknop
(Alarmzender)

Het alarmapparaat
met simkaart
Het lampje
brandt rood als
er correct op de
knop gedrukt is

Stroomadapter

Halssnoer
(koordje) en/of
een polsbandje

Netwerkkabel - LAN-kabel
(niet bij alle installaties)

Belangrijk: het maken van het maandelijkse proefalarm
Controle draagbare zender (circa 1x per maand)
 Druk een aantal seconden op de knop van de zender.
 Controleer of het rode lampje op de zender oplicht en het alarm een pieptoon geeft.
 Wacht op het spreek-luister contact met de alarmcentrale.
 De test is dan geslaagd. Als het alarmapparaat niet reageert dient u contact op te nemen
met de storingsdienst van Participe Amstelland via telefoonnummer 06 – 51 52 47 59

Participe Amstelland | Afdeling Persoonsalarmering
Locatie: Ontmoetingscentrum ‘De Meent’ | Orion 3 Amstelveen
Telefoonnummer: 020-5430452 |E-mail: alarmering@participe.nu

Bij een technisch probleem of bij het verlies
van uw alarmzender kunt u bellen naar
onze vrijwilliger van de storingsdienst:
06 51 52 47 59 (elke dag bereikbaar)
Bij een vraag, verhuizing, wijziging of opzegging
neem contact op met ons kantoor,
afdeling persoonsalarmering 020 5 430 452

Het alarmapparaat

installatie (stap 1 t/m 6)
Geen functie (Geel)

AFBEELDING 1

Annuleerknop (Groen)

Luidspreker
Apparaatstatus
Groen / Rood

STAP 1 – PLAATSBEPALING
Plaats het alarmapparaat in de ruimte waar u het meest verblijft, bijvoorbeeld de woonkamer
of slaapkamer. Zoek in die ruimte een droge plek vlakbij het raam en een stopcontact waar het
alarmapparaat kan staan. Indien mogelijk afstand houden van andere elektronica zoals
bijvoorbeeld; telefoon, magnetron, televisie en radio.
STAP 2 - AANSLUITEN NETWERKKABEL OP MODEM

Signaal sterkte
Mobiel netwerk

Microfoon
Annuleerknop
(groen)
Annuleerknop
(groen)

Netwerk
status

Alarmknop
(Rood)

Antenne Annuleerknop
(groen)

AFBEELDING 2

Netwerk / LAN-kabel
Ethernet poort

USB Aansluiting
(niet van toepassing)

Annuleerknop
(groen)

AFBEELDING 3

Ethernet poort Tapit
(niet
van toepassing)
Annuleerknop
(groen)
Annuleerknop
(groen)

Annuleerknop
(groen)

Aansluiting voor
stroomadapter (DC Poort)

Annuleerknop
(groen)

Aansluiting voor extra antenne
(niet van toepassing)

Signaalsterkte mobiel netwerk status (simkaart)
GROEN

STERK SIGNAAL - U heeft een zeer goede verbinding

GEEL

GOED SIGNAAL - U heeft een goede verbinding

ROOD

SLECHT SIGNAAL - Verplaats het apparaat vlakbij het raam

WIT

FOUT - Geen simkaart of mobiel netwerk. Bel de storingsdienst

KNIPPERT WIT

FOUT - Geen sim pincode. Bel de storingsdienst

Ethernet status van de LAN KABEL ( indien aangesloten )
GROEN

Goed aangesloten op de router/modem en heeft internet toegang

ORANJE

GEEN internet toegang > reset uw modem of bel de storingsdienst

UIT

Niet aangesloten > het apparaat maakt verbinding via de simkaart

OPMERKING: Wanneer u niet beschikt over een netwerkaansluiting met een modem
sla dan stap 2 over en ga verder bij stap 3. Het alarm zal functioneren middels de
ingebouwde GSM/SIM kaart.
Sluit één van de twee uiteindes van de netwerkkabel op de gele [ ETH ] poort aan de achterkant
van het alarmapparaat. De kabel is goed aangesloten wanneer u ‘klik’ hoort.
Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op een vrije netwerk-poort van het modem.
In de meeste gevallen is deze op het modem ook geel gekleurd. Is deze niet geel, kijk dan of de
letters LAN of ETH of INT onder één van de vrije poorten van het modem staat.
STAP 3 – AANSLUITEN STROOMADAPTER
Sluit de stroomadapter aan op het alarmapparaat. Sluit de kabel aan op de zwarte (DC) poort
aan de achterkant van het alarmapparaat. De kabel is goed aangesloten wanneer u ‘klik’ hoort.
Stop de stekker in het stopcontact.
STAP 4 – ACTIVEREN
Druk drie keer kort achter elkaar op de groene (annuleer) knop bovenop het alarm- apparaat.
Na enkele minuten gaan de lampjes branden aan de zijkant en bovenkant van het
alarmapparaat.
STAP 5 - INSTALLATIE VAN DE ALARMZENDER
U kunt de alarmzender op 2 manieren dragen, aan uw hals of pols.
 HALS: klik de alarmzender op de houder van het meegeleverde witte koordje.
 POLS: Haal het meegeleverde polsbandje door de achterkant van de zender.
De zender dient u bij voorkeur altijd te dragen, de veiligste manier is met het halssnoer.
De zender heeft alléén in en om uw woning bereik met uw alarmapparaat (binnen 30 meter).
De zender is waterbestendig en kan tijdens het douchen gedragen worden. Indien u de zender
tijdelijk af wilt doen, leg de zender dan laag bij de grond in de ruimte waar u zich bevindt.
----------------------------- GA DOOR NAAR STAP 6 OP DE ACHTERZIJDE-----------------------------------

