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Installatiehandleiding
persoonsalarm
Geachte heer/mevrouw,

Stap

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.

Voordat u begint met installeren, controleer
of het pakket de volgende onderdelen bevat
(kleur kan afwijken):

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
o
 peningstijden.

1

Zender

2

Alarmapparaat

3

Voedingsadapter
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U heeft van CSI Service uw personenalarm ontvangen. Uw personenalarm bestaat uit de volgende
onderdelen:

Handleiding
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Alarmunit met voedingsadapter
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1.

Zender

Verwijder aan de onderkant van de alarmapparaat het
klepje waar de voedingskabel uit komt.
Alarmunitmet
metvoedingsadapter
voedingsadapter
(nokje naar links bewegen om te ontgrendelen) Alarmunit

Verwijder aan de onderkant van de alarmapparaat het klepje waar de 1.1.
voedingskabel uit komt. (nokje naar links bewegen om te ontgrendelen).
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2.2.
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Druk
DrukdedeSim-kaart
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Druk de Sim-kaart in het apparaat (de kaart klikt vast).

Druk de simkaart in het apparaat (hij moet echt goed klikken).
Plaats het eerder verwijderde klepje weer terug.
Plaats
Plaatshet
heteerder
eerderverwijderde
verwijderdeklepje
klepjeweer
weerterug
terug
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3.3.

Steek
Steekdedevoedingsadapter
voedingsadapterinineen
eenstopcontact.
stopcontact.

Steek de voedingsadapter in een stopcontact en zorg dat
het apparaat in de buurt van een raam wordt geplaatst.

Plaats het eerder verwijderde klepje weer terug
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3.

4.
Als alleen het linker lampje bij
Steek de voedingsadapter
in een stopcontact.

is het apparaat klaar voor gebruik.

groen kleurt

Als alleen het linker lampje bij
groen kleurt
is het bij
apparaat
klaar
voor
gebruik.
De lampjes
en
moeten
uit zijn.
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(kan enekle
minutenduren).
duren)
moeten uit zijn (kan enkele
minuten
Blijft het lampje bij of

of branden: Controleer
is uitgevoerd.
Blijft het goed
lampjeof
bij stap
of 2 goed
of branden,
probeer

dan het alarmapparaat op een andere plaats in huis.

De grote rode alarmknop brandt ook in rusttoestand.
(De grote rode alarmknop brandt ook in rusttoestand.)
De gele en groene knop hebben geen functie.

5.

Maak met uw zender een testmelding:
druk op de rode knop van uw zender.
Het kan ongeveer 20-50 seconden duren voordat
de verbinding tot stand is gekomen.
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Informatiekaart
Personenalarm

Alarm maken
De meldcentrale krijgt uw alarm binnen, zij zien
precies wie u bent en waar u woont. Indien nodig
schakelen zij uw contactpersonen in en eventueel
de hulpdiensten/112. Er kom altijd hulp, ook
als u niet meer kunt communiceren met de
meldcentrale.

Lees nu de bijgeleverde informatie kaart door.

Draag de zender altijd
Langer dan 7 dagen van huis?
Laat de zender dan thuis. Laat het apparaat
altijd aangesloten in het stopcontact.

U kunt zowel in uw woning als direct rondom uw woning alarmeren.
De restricties hieraan zijn dat je maximaal 30 meter rondom het apparaat kan
alarmeren.

U kunt altijd alarmeren, ook midden in de nacht.
De meldcentrale is 24 uur per dag bemand.

Uw alarmtoestel test automatisch of alles nog werkt, inclusief de status van
de batterij van uw zender. Druk gerust af en toe op de knop om een test alarm
te maken.

Uw alarmtoestel werkt correct als dit lampje brandt
en alleen het groene lampje boven brandt:
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Maak met uw zender een testmelding: druk op de zender en
houdt deze vast totdat het lampje op de zender gaat branden.
Het duurt minimaal 30 seconden voordat de verbinding
tot stand kan komen. Afhankelijk van de drukte bij de
meldcentrale kan dit langer duren.
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Mocht de meldcentrale uw gegevens niet kennen,
neem dan contact op met de Customer Care Center.

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.

Let op: Plaats uw alarmapparaat niet direct naast of
bovenop andere elektrische apparaten aangezien dit
storing of ruis kan veroorzaken.
Indien er een storing aan uw persoonsalarm mocht
optreden belt u dan direct met de Customer Care Center.

CSI Persoonsalarmering
Biesven 2
5595 DD Leende
T: 088 027 40 00
E: service@csiservice.nl
W: csipersoonsalarmering.nl
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Zodra u verbinding heeft met een medewerker van de
meldcentrale, geeft u aan dat het om een testalarm
gaat en dat u samen met de centralist uw gegevens wilt
controleren.

