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1 Veiligheidsinstructies

– Stel het toestel niet in de nabijheid van een 
verwarmingstoestel. 

– Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
– Installeer het toestel niet in een vochtige omgeving.
– Probeer de unit niet uit elkaar te halen.
– Het is raadzaam om tussen een Personenalarmtoestel dat 

is uitgerust met een GSM-module en een pacemaker een 
afstand van minimaal 15 cm aan te houden, om mogelijke 
storing te voorkomen.

– Plaats een Personenalarmtoestel dat is voorzien van de 
GSM-module en de externe antenne niet in de buurt van 
DECT/GSM-telefoons, televisietoestellen, grote metalen 
objecten, apparaten die gebruikmaken van microgolven, of 
draadloze telefoons. De signaalontvangst van de 
handzender kan hierdoor nadelig worden beïnvloed.

– Gebruik alleen originele apparatuur voor de externe 
antenne, kabels en voeding. 

– Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen uit de 
batterij van de GSM-module elektrolyten of gassen 
vrijkomen. In dat geval schakelt u het toestel uit door het 
van het telefoonnetwerk en het stroomnet los te koppelen. 
De batterij mag uitsluitend door een vakkundige 
servicemonteur worden vervangen.

LET OP! 
Lees zorgvuldig deze veiligheidsinstructies voordat u de externe 
antenne in de GSM-module installeert. Ze bevatten belangrijke 
informatie over de aansluiting, het gebruik en de veiligheid.

WAARSCHUWING! 
De GSM-module en het Personenalarmtoestel bevatten zeer 
gevoelige elektronische componenten. Het Personen-
alarmtoestel mag alleen worden geopend in een omgeving die is 
beschermd tegen elektrostatische ontlading (ESD). Zorg dat u 
niet elektrostatisch geladen bent, door een geaard, geleidend 
oppervlak aan te raken voor u het apparaat opent.
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2 Installation

1. Draai het Personenalarmtoestel om, zodat u de achterkant 

kunt zien. Haal de afdekking van de batterijset uit de twee 
klemmen door deze met een schroevendraaier omhoog te 

bewegen.

2. Open de afdekking van de batterijset.

3. Leid de antennekabel door de achterzijde van het 

Personenalarmtoestel, aan de rechterzijde van de 

batterijset.

LET OP! 
Koppel het netsnoer los van het toestel. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel. 
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4. Open de deksel van het Personenalarmtoestel om toegang 

te krijgen tot het aansluitvak. 

5. Breng de antennekabel in de aansluiting boven op de GSM-

module aan.

6. Sluit de cover over het Personenalarmtoestel..

AANWIJZING!
Als de GSM interne antenne eerder op de GSM-module is 
geïnstalleerd, koppel deze antenne dan los en verwijder deze 
voordat u de interne antenne installeert en aansluit. Raadpleeg 
de aanvulling op de installatie van de interne antenne.
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7. Bevestig de antennekabel voorzichtig in het kanaal in het 

midden van de deksel van de batterijset.

8. Sluit het deksel en sluit de voedingsstekker aan op het 
Personenalarmtoestel.

9. Plaats de antenne op een afstand van ten minste 3 meter 

van het Personenalarmtoestel. De antenne kan worden 
vastgezet met een magneethouder, met schroeven of met 

het geïntegreerde tape.

LET OP! 
Zorg ervoor dat de antennekabel niet wordt verdraaid of 
gekneld in de deksel. Anders kan de kabel worden beschadigd. 
Leid de antenne kabel naar achteren door het middelste kabel 
kanaal.

LET OP! 
Test de sterkte van het GSM-signaal en plaats de antenne daar
waar het signaal het sterkst is. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel. 
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