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Introductie:

Veiligheidsalarmsysteem met ingebouwde telefoon voor noodsituaties. 
Voorprogrammeerbare telefoonnummers en intercomfunctie. Ideaal voor 
alleenwonende mensen of voor situaties waar hulp nodig is.

INSTALLATIE:

1) Open het batterijvak en plaats 4x AAA batterijen (voor back-up), denk om de 
juiste polariteit. De rode LED-indicator zal oplichten wanneer de batterijen 
leeg beginnen te raken. Vervang de batterijen.

2) Sluit de meegeleverde telefoonkabel aan op het apparaat en de tweeweg- 
splitter. Sluit uw telefoon ook aan op de splitter. Sluit de AC/DC-adapter op 
het apparaat en een stopcontact aan.

3) Schakel het apparaat “AAN” met de “AAN/UIT”-schakelaar. De rode LED zal 
3 maal knipperen.

NB: indien het apparaat is uitgeschakeld zullen de opgenomen boodschap en
de opgeslagen telefoonnummers niet verloren gaan.
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Wend u tot onze klantenservice voor ondersteuning: via de website: 
http://www.vahlkamp.nl/email.htmlvia e-mail: info@vahlkamp.nl
telefonisch: +31 (0)23 7505163 (tijdens kantooruren)
VAHLKAMP International B.V.
A. Hofmanweg 5.A 2031 BH Haarlem
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Het opslaan van telefoonnummers:

Sla na het afronden van het bovenstaande proces tot 3 telefoonnummers op.

Informeer de mensen wiens telefoonnummer is geprogrammeerd en leg uit 
dat - indien zij een noodoproep ontvangen - zij een tweeweg communicatie 
(intercom) tot stand kunnen brengen door op een nummertoets van hun 
telefoon te drukken.

Volg de onderstaande procedure voor het opslaan van telefoonnummers.
1e nummer:

 +  telefoonnummer + 

2e nummer:
 +  telefoonnummer + 

3e nummer:
 +  telefoonnummer + 

Opmerking: 
voeg een “9” voor de zonecode toe in het geval van een PABX/PBX systeem.

HET OPNEMEN VAN EEN BERICHT:

Om een bericht op te nemen drukt u op zowel de  als de  toets.
De rode LED-indicator gaat branden. De opnametijd is 10 seconden.
Druk op  om het opgenomen bericht te herhalen.
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Veiligheidsmaatregelen:

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN 
worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is.
Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als 
er zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

ONDERHOUD:
Reinig het product alleen met een droge doek. Gebruik geen 
reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

GARANTIE:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt 
door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden 
geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

ALGEMEEN:
Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig 
erkend. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

OPGELET:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat 
afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het 
gewone huisafval verwijderd mogen worden.
Voor dit soort  producten zijn er speciale inzamelingspunten.

Dit product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante 
reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. 
Het voldoet ook aan alle toepasselijke specificaties en reglementen van het land 
van verkoop.

Op aanvraag is officiële documentatie verkrijgbaar. Inclusief, maar 
niet uitsluitend: Conformiteitsverklaring (en productidentiteit), 
materiaalveiligheidsinformatie en producttestrapport.
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Noodsituatie:
Druk in het geval van een noodsituatie op de paniektoets op het apparaat of de 
afstandsbediening. Het apparaat zal de 3 geprogrammeerde telefoonnummers 
bellen gedurende een periode van 45 seconden.

1.

Als de persoon die gebeld wordt niet opneemt, zal het apparaat de
3 geprogrammeerde nummers 5 keer bellen en dan terug gaan naar de 
standaardinstelling.

2.
Wanneer de persoon die gebeld wordt antwoord, zal hij/zij het opgenomen 
bericht horen. De persoon die gebeld wordt kan de intercom activeren en 
luisteren naar wat zich in het huis van de eigenaar van het apparaat afspeelt 
door op één van de nummertoetsen op de telefoon te drukken.

3.
Het apparaat kan nu hands free worden gebruikt en het is mogelijk om te 
communiceren. De maximale afstand van de microfoon is 3 meter.

NB: indien de beller buiten bereik van de microfoon is, zal persoon die gebeld 
wordt de beller waarschijnlijk niet horen. Omdat de beller de paniektoetsheeft 
ingedrukt moet er iets gebeurd zijn en is hulpnoodzakelijk.
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4.
Als de intercom is geactiveerd zal de persoon die gebeld is na 45 seconden 
3 pieptonen horen.
Dit geeft de mogelijkheid om het gesprek met 45 seconden te verlengen. 
Druk op een van de nummertoetsen om het gesprek te verlengen.

5.
Wanneer het gesprek beëindigd wordt zal het apparaat terug gaan naar de 
standaardinstelling.

NB: indien de persoon die gebeld is de intercom niet activeert door op één van
de nummertoetsen op de telefoon te drukken, zal het apparaat doorgaan met 
het bellen van de voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

SPECIFICATIES:

Bereik afstandsbediening met paniektoets: Tot 60 m
Bereik microfoon: Tot 3 m Voeding: 6 V adapter (bijgesloten)
Vermogen afstandsbediening: A23S batterij (bijgesloten)
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