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Handleiding

Apparaat met GPS Locatie

Het Zonder Grenzen pakket bestaat uit:
1. Laadstation

2. Handzender (optioneel)

3. Apparaat met GPS locatie (buitenshuis bruikbaar)

4. Laadkabel (voor laadstation en buitenshuis opladen)

Voor gebruik
1. Het apparaat volledig opladen (zie accu laden).

2. Het apparaat is gebruiksklaar na ± 2 uur laden.

Alarmering
1.  Druk 2 seconden op de alarmknop op het basisstation,  

of kort op de hals/pols zender om te alarmeren.

2. Er klinkt een akoestisch signaal.

3. De LED ring knippert rood.

4.  Heeft u per ongeluk alarm gemaakt, druk dan op de knop  
voor het annuleren voor het alarm.

5.  De LED ring brandt continu rood wanneer het alarm  
doorgestuurd is naar de meldcentrale. Annuleren is niet  
meer mogelijk.

6.  Na enige tijd meldt de meldcentrale zich via het  
apparaat. Daarna gaat de verlichte LED ring uit.

Vervolg zie ommezijde.

Alarmeren Zonder Grenzen
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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



 

Accu laden 

Thuisladen
1.  Sluit de micro USB van de adapter aan de achterzijde 

van het laadstation aan.

2. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.

3. Zet het alarmapparaat rechtop in het laadstation.

Buitenshuis laden
1.  Sluit de micro USB van de laadkabel aan de onderzijde  

van het apparaat aan.

2.  Steek vervolgens de adapter in het stopcontact.

Informatie

Wat geeft de LED ring aan?
1.  Knippert om de 30 seconden groen: het alarmapparaat  

functioneert normaal.

2.  Knippert rood: alarmknop is ingedrukt.  
Dit is het pre-alarm. U heeft nog tijd om  
het alarm te annuleren.

3.  Brand continu rood: alarm is doorgezet naar de meld-
centrale en kan niet meer geannuleerd worden.

4.  Brand continu blauw: de batterij moet opgeladen 
worden.

Houd er rekening mee dat:
1.  GPS locatie beïnvloedt kan worden door bomen en/of 

gebouwen.

2.  De handzender alleen werkt als deze zich binnen een 
straal van 30 meter van het apparaat met GPS locatie 
bevindt. Neem beiden mee, wanneer u naar buiten 
gaat. De spreek-luister verbinding wordt tot stand 
gebracht met het apparaat met GPS Locatie.

3.  Het laadstation op het thuisadres moet blijven.

4.  U veranderingen mbt uw contactpersonen zelf wijzigt 
via de website.
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Inkeping voor de bevestiging 
van de halssnoer

Alarmknop

LED ring

Luidspreker

knop voor het annuleren 
van het alarm

microfoon
ingang voor micro USB kabel
voor het opldaen

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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