
Installatiehandleiding
persoonsalarm 

Bosch met splitter

een veilig gevoel



Voordat u begint met installeren, controleer 
of het pakket het volgende onderdeel bevat:

Stap

een veilig gevoel

Installatiehandleiding 
persoonsalarm

Splitter1

Geachte heer/mevrouw,
Fijn dat u nu persoonsalarmering heeft. Hieronder 
leggen wij u uit hoe u het apparaat kunt installeren. 
Leest u deze installatiehandleiding a.u.b. zorgvuldig 
door, alvorens tot installatie over te gaan. Deze 
handleiding zal u stap voor stap de informatie geven 
die nodig is.

Wij adviseren om het apparaat tijdens kantooruren
aan te sluiten. Mocht u er onverhoopt niet uit komen, 
helpen wij u graag verder. Hiervoor belt u naar CSI 
op 088 027 40 00. Zie onze website voor de huidige 
openingstijden.

csipersoonsalarmering.nl



Stap

UheefteenBoschsplitterontvangenzodatuuw
persoonsalarm aan kunt sluiten op een telefoonmodem 
inplaatsvanuwvoormaligeanalogetelefoonaansluiting.

Stap

Debestaandeinstallatiezalgewijzigdmoetenworden.
Indehuidigesituatiezituwpersoonsalarmopuwanaloge
telefoonaansluitingindemuurzoalshierlangsaangegeven.
Haal nu zowel uw telefoonstekker van uw telefoon als de
telefoonstekkervanhetpersoonsalarmuitdetelefoonaansluiting.

Aansluiten Bosch persoonsalarm met splitter

Handleiding

Stap

Nugaanwedeontvangensplitteraansluitenopuwpersoonsalarm.
Hiervoor dient u het telefoonsnoer uit het persoonsalarm te halen. 
Dit doet u door het lipje van de connector in te drukken en dan het 
telefoonsnoer uit het apparaat te halen. 
 
Plaatsdestekkervandesplitterindedezeaansluiting.Leidde
kabel door het kabelkanaal en vervolgens door de opening aan de
achterzijde van het toestel.
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Binnenkomende
telefoonlijn
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Stap

Plaats het telefoonsnoer dat u eerder uit het persoonsalarm
hebtgehaaldinde“Line”aansluitingvandesplitter.

Stap

Sluitnuhettelefoonsnoeraanopdetelefoonaansluiting 
vanuwmodem.Ditisde“PHONE1”of“TEL1”uitgang 
(nooit“PHONE2”of“TEL2”gebruiken!).

Stap

 Haal nu de andere zijde van het telefoonsnoer uit de 
telefoonstekker.Detelefoonstekkerheeftunietmeernodig.

Stap

Sluitnuuwtelefoonaanopdesplitter.Ustoptdeze 
indeovergebleven“PHONE”aansluiting.
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Denieuwesituatie

LINE PHONE

LINE PHONE
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Het apparaat is goed aangesloten. Vanaf nu bent u veilig. 
CSI, een veilig gevoel. 

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk dan 
op  csipersoonsalarmering.nl of bel ons 088 027 40 00. U kunt 
mailen naar service@csiservice.nl. Wij helpen u graag verder.

CSI Persoonsalarmering
Biesven 2
5595 DD Leende
T: 088 027 40 00
E: service@csiservice.nl 
W: csipersoonsalarmering.nl
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