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Omschrijving

1.1

Productkenmerken
Configuration Manager is stand-alone software voor
–

het lezen/opslaan van apparaatparameters van Bosch
Personenalarmtoestellen 6X via een seriële verbinding of
microSD-kaart

–

het updaten van de firmware van Bosch
Personenalarmtoestellen 6X via seriële verbinding.

AANWIJZING!
Programmeren via seriële verbinding wordt bij
Personenalarmtoestellen 6X van Bosch ondersteund vanaf:

1.2

–

Personenalarmtoestel 61 A2.02 van Bosch

–

Personenalarmtoestel 62 A0.07 van Bosch

Functies
De volgende informatie kan worden bewerkt:
–

Oproepbestemmingen, protocollen en mediatype

–

Algemene configuratie, zoals bewaking van draadloze
verbindingen, parameters voor activiteitscontrole etc.

–

Uitgebreide configuratie, zoals wachttijd voor herhaalde
noodoproepen, activering van de servicetoets etc.

–

Functietoewijzing, waarbij een telefoonnummer aan iedere
afzonderlijke oproeptrigger kan worden toegewezen.

–

IP/GSM-configuratie, gerelateerd aan IP- en GSM-functies

–

Programmeergegevens voor handzender, waarmee een
oproeptrigger kan worden toegewezen aan de
handzenders.

De instellingen kunnen worden opgeslagen als CSV-bestand.
Hierdoor wordt het uploaden van deze instellingen in andere
toepassingen aanzienlijk eenvoudiger. De instellingen kunnen
ook worden afgedrukt.
microSD is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

970.128c | V4 | 2015.05

Gebruikershandleiding

TeleAlarm

Configuration Manager

2

Installatie | nl

5

Installatie
Download het MSI-bestandspakket van www.telealarm.com.
Sla het bestand op uw computer op, dubbelklik erop en volg de
stappen van de installatiewizard.
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Algemene commando's

3.1

Taal


Selecteer de taal waarin de interface van Configuration
Manager moet worden weergegeven: klik op Instellingen
en vervolgens op Taal.

3.2

Een nieuw BPA-bestand aanmaken


Selecteer Bestand en Nieuw. Er wordt een nieuw BPAbestand voor Personenalarmtoestellen aangemaakt. U kunt
het bestand een tijdelijke naam geven, maar zodra u het
wilt uploaden naar een Personenalarmtoestel, moet u het
de naam settings.bpa geven.



3.3

In het menu Instellingen selecteert u Zorgtoestel type.

Fabrieksinstellingen herstellen


Selecteer Bestand en Fabrieksinstellingen, alle
parameters in de Configuration Manager worden
teruggezet naar de fabrieksinstellingen van het type
Personenalarmtoestel.

3.4

Afdrukken


Selecteer Bestand en Afdrukken, alle parameters in
Configuration Manager worden naar uw standaardprinter
gestuurd.

970.128c | V4 | 2015.05

Gebruikershandleiding

TeleAlarm

Configuration Manager

3.5

Algemene commando's | nl

7

Exporteren naar CSV


Selecteer Bestand en Exporteren naar CSV, alle
parameters in Configuration Manager worden
geëxporteerd naar een CSV-bestand.

3.6

Datum en tijd instellen
Wanneer de seriële verbinding tussen het Personenalarmtoestel
en de Configuration Manager tot stand is gebracht, kunt u de
datum en tijd instellen. De Configuration Manager zal de datum
en tijd overnemen van de computer waarop het is geïnstalleerd.
1.

2.

Selecteer in het menu Serieel Datum en tijd instellen.

De Configuration Manager werkt de datum en tijd bij in het
Personenalarmtoestel en geeft een bevestigingsbericht
weer:

AANWIJZING!
De datum en tijd worden gewist wanneer het apparaat wordt
gereset, de netvoeding wordt losgekoppeld of de batterij wordt
verwijderd.

3.7

Afsluiten


Selecteer Bestand en Afsluiten, Configuration Manager
wordt afgesloten. Indien u de wijzigingen niet hebt
opgeslagen, zal er een waarschuwing verschijnen.
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Configuration Manager

Programmeerprocedure via microSDkaart
AANWIJZING!
Voordat u het Personenalarmtoestel 61/62 programmeert, moet
u vertrouwd zijn met alle functies van het toestel.
Programmering is specifiek bedoeld voor ervaren gebruikers.
Correct programmeren is belangrijk om het
Personenalarmtoestel 61/62 goed te laten functioneren. Zorg
ervoor dat u altijd de huidige configuratie doorleest voordat u
de waarden van de programmeerstappen wijzigt.

4.1

Het plaatsen van de microSDgeheugenkaart

Het Personenalarmtoestel 61/62 kan worden uitgerust met een
microSD-geheugenkaart voor snel en eenvoudig programmeren.
AANWIJZING!
Gebruik een microSD-geheugenkaart van maximaal 32 GB.

1.

Koppel de stekker van de voedingsadapter los van de

2.

Open het frontpaneel van het toestel voor toegang tot het

aansluiting op het Personenalarmtoestel 61/62.
aansluitvak. De locatie van de microSD-poort wordt
aangegeven in het volgende schema:
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Neem de microSD-geheugenkaart in de hand en plaats
deze met de contacten naar u toe (zie de afbeelding).

4.

Steek de microSD-geheugenkaart in de gleuf en druk erop
tot u voelt dat het mechanisme aangrijpt.

5.

Steek de stekker van de voedingsadapter in de aansluiting
op het Personenalarmtoestel 61/62.

6.

Voer de gewenste programmeeractie uit. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel.

7.

Wanneer u klaar bent en de microSD-geheugenkaart wilt
verwijderen, dient u de stekker van de voedingsadapter los
te koppelen van de aansluiting op het
Personenalarmtoestel 61/62.

8.

Druk op het uiteinde van de microSD-geheugenkaart en
verwijder deze voorzichtig uit de gleuf.

TeleAlarm
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Programmeerprocedure via microSD-kaart
AANWIJZING!
Alvorens van de microSD-geheugenkaart te lezen, moet u
controleren of deze een bestand bevat. Alvorens naar de
microSD-geheugenkaart weg te schrijven, moet u controleren of
deze geen schrijfbeveiliging heeft. Bestaande bestanden met
dezelfde naam worden overschreven.
Stap 1: het BPA-instellingenbestand van het toestel openen
In het menu Bestand selecteert u Open om het bijbehorende
parameterbestand op de microSD-kaart te openen.

Op basis van het BPA-instellingenbestand identificeert de
Configuration Manager het Personenalarmtoestel en geeft het
type rechtsonder in het scherm weer. In dit geval kunt u de
instelling Zorgtoestel type niet wijzigen.
Stap 2: de parameters van het toestel programmeren
De parameters voor het Personenalarmtoestel wijzigen. Zie
Section 6 Programmeerstappen, Page 16.
Stap 3: de parameters op de microSD-kaart of harde schijf
opslaan
Wanneer u klaar bent met programmeren, selecteert u Opslaan
om het BPA-instellingenbestand op de microSD-kaart of de
harde schijf op te slaan. De naam van het bestand moet altijd
settings.bpa zijn. Als u de naam van het bestand wijzigt, zal het
uploaden van de parameterupdate naar het
Personenalarmtoestel mislukken.
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5

Programmeren via seriële verbinding

5.1

Seriële verbinding
Programmeren via seriële verbinding wordt bij
Personenalarmtoestellen 6X van Bosch ondersteund vanaf:
–

Personenalarmtoestel 61 A2.02 van Bosch

–

Personenalarmtoestel 62 A0.07 van Bosch

Voor Personenalarmtoestellen 6X van Bosch die geen
programmering via seriële verbinding ondersteunen, zijn de
commando's Lees parameters en Schrijf parameters
uitgeschakeld. Er verschijnt ook een foutmelding met het advies
het Personenalarmtoestel te updaten. Zie Paragraaf 5.6 Hoe te
werk te gaan met oudere Personenalarmtoestellen, Pagina 15.

5.2

Aan de slag
De seriële verbinding tot stand brengen


In het menu Instellingen selecteert u de COM-poort die
moet worden gebruikt.



Sluit het Personenalarmtoestel 6X aan op de voeding.



Sluit het Personenalarmtoestel 6X aan op de computer
waar Configuration Manager op draait.

–

Gebruik de 9-polige seriële programmeerkabel of de USB
interface voor HTS6X. Zie Paragraaf A.1 Technische
specificaties, Pagina 36.

Configuration Manager detecteert nu het Personenalarmtoestel
en geeft de relevante informatie rechtsonder in het scherm
weer: versie, build en type Personenalarmtoestel.

In dit geval kunt u de instelling Zorgtoestel type niet wijzigen.

TeleAlarm
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Programmeerprocedure via seriële
verbinding
Wanneer het Personenalarmtoestel is aangesloten op de
voeding en via de seriële kabel op de pc met Configuration
Manager, kunt u direct beginnen met het programmeren van het
Personenalarmtoestel.
Stap 1: de parameters van het Personenalarmtoestel inlezen


Klik in het menu Serieel op Lees parameters.

Configuration Manager leest alle parameters in van het
Personenalarmtoestel en geeft ze weer in de verschillende
tabbladen.
Stap 2: de parameters van het Personenalarmtoestel
programmeren
De parameters voor het Personenalarmtoestel wijzigen.
Zie Section 6 Programmeerstappen, Page 16.
Stap 3: de parameters op het Personenalarmtoestel opslaan


Wanneer u klaar bent met programmeren, klikt u op Schrijf
parameters. De parameters worden nu via de seriële
verbinding verzonden naar het Personenalarmtoestel.

5.4

Firmware reflashen
Configuration Manager moet eerst het Personenalarmtoestel
detecteren en de versie en build weergeven. Zie
Paragraaf 5.2 Aan de slag, Pagina 11.
Stap 1: de interface van de firmware-reflash starten


970.128c | V4 | 2015.05
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De interface Carephone 6X Reflash wordt geopend:

Stap 2: het firmwarebestand selecteren


Klik op de knop Bladeren en selecteer het
firmwarebestand Motorola S19. Zorg ervoor dat het
firmwarebestand overeenkomt met het type
Personenalarmtoestel 6X dat u gaat reflashen.

U beschikt over de optie Bewaar audio berichten. Schakel
hiertoe het selectievakje in.
Stap 3: de firmware-reflash starten


Klik op Her-flash in de interface Carephone 6X Reflash
interface.

De firmware wordt naar het Personenalarmtoestel verzonden:

TeleAlarm
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LET OP!
Koppel het Personenalarmtoestel niet los voordat de firmwareupdate is voltooid!

5.5

Handmatige firmware-reflash
Indien de firmware-reflash werd onderbroken, dient u verder te
gaan met een handmatige firmware-reflash.
Stap 1: de interface Handmatige firmware reflash starten


Selecteer in het menu Serieel Handmatige firmware
reflash.

De interface Handmatige nieuwe firmware reflash wordt
geopend:

LET OP!
Zorg ervoor dat het Personenalarmtoestel is aangesloten op de
voeding en via de seriële kabel op de pc met Configuration
Manager. Koppel het toestel niet los voordat de handmatige
firmware-reflash is voltooid!

970.128c | V4 | 2015.05
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Stap 2: het Personenalarmtoestel 6X overbruggen


Open het Personenalarmtoestel 6X, waarvan de firmware
handmatig moet worden gereflasht, zoals wanneer u de
batterij vervangt. Zie de gebruikershandleiding van het
Personenalarmtoestel 6X.



Sluit de brug aan met een kleine sleufschroevendraaier:

Stap 3: de handmatige firmware-reflash starten


Klik op Verbind in de interface Handmatig nieuwe
firmware Carephone 6X flashen.

Het Personenalarmtoestel is nu aangesloten op de
Configuration Manager. De interface Carephone 6X Reflash
wordt geopend. Om de reflash van de firmware te voltooien,
gaat u verder met Paragraaf Stap 2: het firmwarebestand
selecteren, Pagina 13.

5.6

Hoe te werk te gaan met oudere
Personenalarmtoestellen
Firmware-update
Voordat u een Personenalarmtoestel kan programmeren dat
geen programmering via seriële aansluiting ondersteunt, moet u
eerst de firmware updaten:

TeleAlarm

–

voor een Personenalarmtoestel 61: versie A2.02 of nieuwer

–

voor een Personenalarmtoestel 62: versie A0.07 of nieuwer



Ga verder met Paragraaf 5.4 Firmware reflashen, Pagina 12.
Gebruikershandleiding
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Programmeerstappen
Het programmeren van een Personenalarmtoestel 61/62 met
Configuration Manager bestaat uit het invoeren van waarden
voor de afzonderlijke stappen, genummerd 01 tot 260.
AANWIJZING!
Afhankelijk van het type Personenalarmtoestel kunnen sommige
programmeerstappen niet zichtbaar zijn, en de waarden kunnen
variëren.
Tabblad 1 "Algemeen"

970.128c | V4 | 2015.05
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03. Blokkering radioweg
Het Personenalarmtoestel 61/62 stuurt een technisch bericht naar de
meldkamer wanneer een radiosignaal van een ander toestel voor storing
zorgt. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
25. Bewaking zendtraject zenders
Het Personenalarmtoestel 61/62 kan de toegewezen handzenders
bewaken. De handzenders verzenden met regelmatige tussenpozen een
signaal naar het Personenalarmtoestel 61/62. Als het
Personenalarmtoestel 61/62 dit signaal niet ten minste één keer in een
week heeft ontvangen, wordt een storingsbericht naar de meldkamer
verzonden. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
28. Doorverbinden
De meldkamer kan, indien het deze functie ondersteunt, het
Personenalarmtoestel 61/62 opdracht geven de huidige oproep door te
sturen naar een nieuwe bestemming met behulp van een gespecificeerd
protocol. U kunt het Personenalarmtoestel 61/62 het gespecificeerde
protocol laten gebruiken of dwingen het telefoonprotocol te gebruiken.
Deze functie is alleen mogelijk bij protocollen RB2000E (doel 0), CPC
(doel 3) en RBIP (doel 9). Kies uit:
–

0 = doorsturen naar een ander nummer, 1 = doorsturen naar een
telefoon.

30. Apparaatnummer
Bij een alarmoproep wordt dit nummer naar de meldkamer verzonden. Dit
nummer kan uit maximaal 12 cijfers bestaan. Nummer 0000, 9998, 9999 en
999999 mogen niet worden gebruikt. De standaardwaarde is 1248.
31. Aan- / Afmelden
Om te specificeren of door aan- of afmelden van de activiteitscontrole een
oproep naar een mantelzorger moet worden verzonden. Schakel het
selectievakje in om deze functie in te schakelen.

TeleAlarm
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32. Meeluisterfunctie
U kunt de meeluisterfunctie selecteren als het Personenalarmtoestel een
oproep verzendt. Schakel het selectievakje in om deze functie in te
schakelen.
33. Spreek/Luister-omschakeling hoorbaar
U kunt ervoor kiezen de commando's te horen wanneer het
Personenalarmtoestel schakelt tussen spreken en luisteren in half-duplexmodus. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
40. Activiteitscontrole uren en minuten
Voor de activiteitscontrole kunt u een periode van 15 minuten tot 31 uur in
stappen van 15 minuten instellen.
–

Voer het aantal uren in (bijvoorbeeld: 24 voor 24 uur) in het eerste
veld.

–

Voer het aantal minuten in: 0 voor 0 min, 1 voor 15 min, 2 voor 30 min
en 3 voor 45 min. Het is ook mogelijk een automatische activatie van
de afmeldstatus te programmeren. Voer 4 in voor 0 minuten, 5 voor 15
minuten, 6 voor 30 minuten en 7 voor 45 minuten om de speciale
functie voor passieve alarmen te activeren. In dit geval zal het
inbraakalarm stil afgaan.

Door 0 - uit en 0 (0 uur en 0 minuten) te activeren, schakelt u de
activiteitscontrole uit. Programmeren van 98 betekent: Welzijnalarm is in
stille mode. In deze mode zijn vooralarm en spreek/luister uitgeschakeld,
de time-out is vast ingesteld op 24 uur. Het is niet mogelijk om de
welzijnsbewaking aan of uit te zetten met de groene toets. Als u 99
programmeert wordt de tijdsperiode ingesteld door de meldkamer of via
een SD-kaart. Dit kan alleen worden gebruikt als een meldkamer het
toestel regelmatig een realtime update van de tijd geeft. De stap 40
Gereserveerd wordt niet gebruikt .
100. Planner voor activiteitscontrole
U kunt een planner voor de activiteitscontrole instellen, met twee
tijdsperioden waarin de activiteitscontrole actief is. Selecteer, in
intervallen van 15 minuten: starttijd 1, eindtijd 1, starttijd 2 en eindtijd 2.
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62. Luidsprekervolume (standaard, max., min.)
In deze stap worden het standaardvolume en het maximum en minimum
geprogrammeerd. Het standaardvolume is het volume waarmee de
meldkamer communiceert via het Personenalarmtoestel 61/62.
De maximuminstelling is hoog volume. De minimuminstelling is laag
volume.
Kies een waarde tussen 1 en 8 om deze drie volumes te programmeren.
De standaardwaarden zijn 4, 6 en 2 en worden als eerst weergegeven.
70. Automatische Controlemelding
U kunt het interval in dagen programmeren tussen automatische
testoproepen van het Personenalarmtoestel 61/62 naar de meldkamer.
Bovendien vindt een controlemelding plaats na inschakeling of bij het
verlaten van de programmeermodus, alsmede een controlemelding via
willekeurigheid. Selecteer 1 t/m 28 dagen, 0 = uit

TeleAlarm
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11- 19 en 10 Bestemmingsnummer
Hier kunt u het bestemmingsnummer van de mantelzorger invoeren (een
telefoonnummer of een IP-adres).
1) Voer het bestemmingsnummer in van de mantelzorger. In het geval van
een telefoonnummer, registreert u het kiesnummer als volgt:

U kunt de volgende criteria toevoegen aan een kiesnummer:
B = Kiespauze, D = Kiestoondetectie.
In het geval van een IP-adres moet het kiesnummer worden ingevoerd als
nummers zonder punten (altijd 12 cijfers). Voorbeeld: 192168010001.
2) Nadat u het kiesnummer hebt ingevoerd, voert u het volgende protocol in:
–

0 = meldkamer (protocollen RB2000, RB2000E, ANT)

–

1 = meldkamer (TTnew+ protocol)

–

3 = meldkamer (CPC protocol)

–

4 = telefoon met alarmbevestiging

–

5 = telefoneren zonder bevestiging (alleen voor rechtstreekse oproepen)

–

7 = meldkamer (BS8521 protocol)

–

9 = meldkamer (RBIP protocol)

Instellingen 0 t/m 7 zijn ontworpen voor gebruik met het medium PSTN.
Instelling 9 is ontworpen voor gebruik met de IP-module of GSM-module.
3) Na het invoeren van het protocol kunt u het medium invoeren:
–

0 = PSTN, gerelateerd aan de analoge interface van het personenalarmtoestel. Dit is ook van toepassing op een GSM-gateway of een DSL-/
kabelmodem.

–

1 = LAN, gerelateerd aan de IP-module

–

2 = GSM, gerelateerd aan de GSM-module

Het personenalarmtoestel gaat automatisch naar de volgende
programmeerstap, waarna u het volgende kiesnummer kunt invoeren. Bij een
alarmoproep en wanneer de oproep naar het eerste kiesnummer niet is
gelukt, probeert het personenalarmtoestel de volgende nummers in de
volgorde 11 tot 10. Als het laatstgekozen nummer niet succesvol is gekozen,
begint het toestel weer met het eerste nummer en gaat het door totdat het
met succes een alarmoproep kan verzenden. Een enkel geprogrammeerd
telefoonnummer wordt 12 keer geprobeerd. Het maximale aantal
kiespogingen kan worden ingesteld. Dit staat standaard ingesteld op 15
pogingen.
TeleAlarm
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Tabblad 3 "Uitgebreid"

23. Wachttijd herhaalde alarmoproep
Een alarmoproep wordt herhaald om de aankomst van personeel te
controleren totdat de oproep wordt bevestigd door op de S-toets van het
Personenalarmtoestel 61/62 te drukken, of als de herhaalde oproep door
de meldkamer wordt uitgeschakeld. De alarmoproep wordt herhaald
wanneer de ingestelde wachttijd is overschreden.
–

Voer een tijd tussen 0 en 99 minuten in. 0 = uit. De standaardwaarde
is 0.
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26. Terugbelfunctie wachttijd
Met de terugbelfunctie kan de hulpbiedende of meldkamer een alarm
beëindigen nadat het is bevestigd. Nadat een alarm is bevestigd, moet het
Personenalarmtoestel worden teruggebeld of moet de S-toets worden
ingedrukt. Stel de wachttijd na bevestiging in. Gedurende deze tijd wordt
terugbellen geaccepteerd. Als deze wachttijd voor terugbellen is
verstreken, wordt een nieuwe oproep verzonden door het
Personenalarmtoestel.
- Voer een tijd tussen 0 en 9 minuten in. 0 = uit. De standaardwaarde is 0.
60. Aantal gesproken meldingen naar telefoon
Geef op hoe vaak het Personenalarmtoestel het opgenomen bericht laat
horen. 0 = uit, 1 t/m 9 voor het benodigde aantal meldingen. De
standaardwaarde is 2.
61. Binnenkomend gesprek
Inkomende telefonische oproepen kunnen worden aangenomen en
beëindigd via de alarmtoets van het Personenalarmtoestel 61/62 of door
gebruik van de handzender als deze is geprogrammeerd voor het
verzenden van alarmoproepen. De oproeptoon op het
Personenalarmtoestel 61/62 kan worden in- of uitgeschakeld en het
volume hiervan kan worden gewijzigd.
–

0 = uit (inkomende oproepen kunnen niet worden beantwoord en

–

1 = aan met toon

–

2 = aan met harde toon

–

3 = aan met zachte toon

–

4 = aan zonder toon (alleen de telefoon gaat over)

–

De standaardwaarde is 0.

beëindigd met de handzender of oproeptoets)
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71. Aktie knop
De S-toets kan op basis van uw wensen worden geconfigureerd:
–

0 = uit

–

1 = servicetoets / rechtstreekse oproep (bijv. serviceoproep naar een
meldkamer of een rechtstreekse oproep naar een familielid)

–

3 = relais-activatie (bijv. een deuropener)

–

4 = een handmatige controlemelding verzenden

–

De standaardwaarde is 0.

72. Toewijzing uitgang
Het Personenalarmtoestel 61/62 biedt een spanningsvrije relaisuitgang
met een NO-schakelcontact. De reactiewijze van de uitgang
programmeren:
–

0 = uit

–

1 = spreek-luisterverbinding en wachttijd herhaalde alarmoproep

–

3 = verstuurde alarmoproep

–

4 = binnenkomend gesprek

–

5 = handzender

–

6 = afstandsactivering

–

7 = spreek-luisterverbinding

–

8 = vooralarm

–

9 = vooralarm met spreek-luisterverbinding

–

De standaardwaarde is 0.

73. Toewijzing ingang
Het Personenalarmtoestel 61/62 biedt externe ingangen. De toegewezen
functie kan worden geprogrammeerd:
–

0 = reset ext. activiteitscontrole

–

1 = alarmoproepknop

–

2 = serviceoproep

–

3 = externe ingang

–

9 = brandalarm

–

B = bewegingsmelder

–

De standaardwaarde is 3 - externe ingang.
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73. Ingang is
Na het toewijzen van de ingang, kan de ingang worden geselecteerd als:
–

0 = maakcontact (gesloten)

–

1 = verbreekcontact (geopend)

75. Aangepaste PIN code
Het Personenalarmtoestel 61/62 wordt geleverd met de fabrieksinstelling
246810 voor de PIN code. Het wordt aanbevolen deze code niet te
wijzigen. Als de code moet worden gewijzigd, schrijf deze dan op om deze
later eenvoudig terug te vinden. De pincode wordt teruggezet wanneer het
toestel wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
63. Akoestische technische meldingen
Het Personenalarmtoestel 61/62 kan worden ingesteld om technische
storingen mee te delen via de LED-lampen en de luidspreker of alleen via
de LED-lampen.
–

0 = luidspreker uit

–

1 = luidspreker aan. Dit is de standaardwaarde.

–

2 = luidspreker aan tussen 07:00 en 21:00

–

3 = een akoestische storingsmelding (bericht of pieptoon) wordt
herhaald met pauzes van 10 seconden totdat op de S-toets wordt
gedrukt.

–

4 = een akoestische storingsmelding (bericht of pieptoon) wordt
overdag (van 7:00 tot 21:00) herhaald met pauzes van 10 seconden
totdat op de S-toets wordt gedrukt.

Instellingen 2 en 4 zijn alleen beschikbaar wanneer de datum en tijd zijn
ingesteld. Dit kan worden geprogrammeerd met het toetsenbord, met de
Configuration Manager via de seriële verbinding of door middel van een
datum-/tijdupdate op afstand door een ontvanger.
77. Vooralarm
De vooralarmtijd van het Personenalarmtoestel 61/62 kan worden
geprogrammeerd. Dit is de tijdsperiode waarin een alarmoproep nog kan
worden gestopt.
–

Selecteer een instelling in stappen van 10 seconden tussen 0 en 6.

–

0 = uit, 1 = 10 s, 2 = 20 s, etc. De standaardwaarde is 1.
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24. Bevestigingsoproep
Als de herhaalde alarmoproep plaatselijk is bevestigd, kunt u direct met de
meldkamer spreken.
27. Verpleging ann/af-melden
De functie aanwezigheidsdetectie geldt voor personeelsleden, die hun
aanwezigheid kunnen aangeven of aangeven dat de service gereed is door
op de welzijnstoets te drukken. Deze functie wordt uitgevoerd zonder
spreek-/luisterverbinding en antwoord van de operator is niet nodig. Als
aanwezigheidsdetectie is ingeschakeld, worden de te bellen
bestemmingsnummers ingesteld in de belvolgorde bij stap 58 van het
tabblad Functietoewijzing. Deze functie reset de activiteitscontrole, die
moet worden ingesteld. Zie stap 40 van het tabblad Algemeen.
02. CPC-aanpassing
U kunt het Personenalarmtoestel 61/62 instellen voor gebruik met een
specifieke CPC-aanpassing wanneer het CPC-protocol wordt gebruikt.
Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
05 Alternatieve RB2000/RB2000E verbinding
Het is mogelijke een andere mode te kiezen voor het RB2000/RB2000E
protocol. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
Controleer de compatibiliteit met uw alarmcentrale.
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Functietoewijzing
Het is mogelijk een alarmtype te koppelen aan specifieke kiesnummers.
Iedere programmeerstap verwijst naar een bepaald alarmtype.
–

50. Handzender (alarmoproep met een handzender)

–

51. Alarmoproep (met het Personenalarmtoestel 61/62)

–

52. Brand / inbraak

–

53. Herhaalde alarmoproep en lokale bevestiging

–

54. Aan-/afmelden

–

55. Serviceoproep / Direkt kiezen. Een rechtstreekse oproep kan
alleen worden verzonden naar een telefoon zonder bevestiging. Er
wordt één poging ondernomen.

–

56. Technische mededelingen 1 (stroomstoring, stroom hersteld,
batterijstoring toestel, batterij toestel bijna leeg, storing telefoonlijn,
telefoonlijn hersteld)

–

57. Technische mededelingen 2 (automatische testoproep,
radiostoring, bewaking van de draadloze transmissie, batterij zender
bijna leeg)

Kies welke bestemmingsnummers 1 t/m 10 bij ieder alarmtype horen
(belvolgorde). Als geen bestemmingsnummer is ingevoerd, dan worden
alle geprogrammeerde kiesnummers gebeld. Het bestemmingsnummer kan
niet twee keer worden ingevoerd.
–

58. Registratieoproep / Verpleging ann/af-wezig
Registratiemelding: na een alarmoproep wordt voor
registratiedoeleinde het bestemmingsnummer gebeld dat bij instelling
58 is ingevoerd. De ontvanger van de oproep moet een meldkamer
zijn.
Aanwezigheidsdetectie - service gereed: zie stap 27.

Geef aan welke kiesnummers 1 t/m 10 bij dit alarmtype horen
(belvolgorde). Als geen bestemmingsnummer is ingevoerd, dan wordt er
geen oproep verzonden. Het bestemmingsnummer kan niet twee keer
worden ingevoerd.
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Tabblad 5 "IP/GSM module"

41. DHCP (IP-module)
Het gebruik van een DHCP-service in- of uitschakelen voor het
Personenalarmtoestel 61/62. Schakel het selectievakje in om deze functie
in te schakelen.
42. IP-adres (IP-module)
Voer hier het IP-adres van het Personenalarmtoestel 61/62 in. Het adres
moet altijd uit 12 cijfers bestaan, zonder punten.
De standaardinstelling is: 192168001100.
43. IP-subnetmasker (IP-module)
Voer hier het IP-subnetmasker van het Personenalarmtoestel 61/62 in. Het
adres moet altijd uit 12 cijfers bestaan, zonder punten.
De standaardinstelling is: 255255255000.
44. Netwerk-gateway IP-adres (IP-module)
Voer hier het IP-adres van de netwerkgateway in als het
Personenalarmtoestel 61/62 met een apparaat van dit type is aangesloten.
Het adres moet altijd uit 12 cijfers bestaan, zonder punten.
De standaardinstelling is: 192168001001.
TeleAlarm
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45 Automatische controlemelding uur (IP/GSM-module)
Programmeer het controlemeldingsinterval van de IP-module of GSMmodule van het Personenalarmtoestel 62/61 naar de meldkamer in uren.
Kies uit 1 tot 999 uur, 0 = uit, fabrieksinstelling = 10
49 Eigen GSM-nummer
Programmeer het telefoonnummer van de GSM-module die wordt gebruikt
voor het Personenalarmtoestel 62/61. De maximale lengte is 22 cijfers. Als
de landcode van het telefoonnummer van de alarmcentrale en het
telefoonnummer van de GSM-module dezelfde is, mag het geen deel
uitmaken van het telefoonnummer. Als de landcode anders is, moet het
deel uitmaken van het telefoonnummer.
47 Sim kaart PIN-code (GSM-module)
Programmeer de pincode van de simkaart voor de GSM-module. De
maximale lengte is 8 cijfers.
48 APN-code (GSM-module)
Programmeer de code voor de Access Point Name (APN) tussen 0 en 99.
De standaardinstelling is 0. Instelling 99 wordt gebruikt voor een
aangepaste Speciaal APN. Zie stap 107. U vindt de APN-codes hier:
Paragraaf A.2 APN-codes, Pagina 37.
48 Automatische provider selectie (GSM-module)
Gebruik deze optie als u de automatische selectie van de GPRS-provider
wilt activeren of deactiveren. Dit is handig om ongewenste roamingkosten
te vermijden. Schakel het selectievakje in om deze functie in te schakelen.
AANWIJZING!
De programmeerstappen 42, 43 en 44 worden niet gebruikt
wanneer er een DHCP-service is ingeschakeld (instelling bij
stap 41). In de DHCP-modus worden het IP-adres, het
subnetmasker en het gateway-adres automatisch opgevraagd
uit de lokale DHCP-server.
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107. Speciaal APN
Gebruik deze optie als u wilt een aangepaste APN die niet voorkomt in de
lijst in Paragraaf A.2 APN-codes, Pagina 37. De instelling 48 moet worden
ingesteld op 99. Voer de aanwijzing van de APN , met behulp van cijfers ,
standaard letters van het alfabet en tekenen. Maximum 40 cijfers.
108. APN-gebruiker
Als de Speciaal APN is gedefinieerd in stap 107, voer de naam van de APN.
De instelling 48 moet worden ingesteld op 99. Voer de aanwijzing van de
APN , met behulp van cijfers , standaard letters van het alfabet en tekenen.
Maximum 40 cijfers.
109. APN-wachtwoord
Als de Speciaal APN is gedefinieerd in stap 107, voer de wachtwoord van
de APN. De instelling 48 moet worden ingesteld op 99. Voer de aanwijzing
van de APN , met behulp van cijfers , standaard letters van het alfabet en
tekenen. Maximum 40 cijfers.
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Tabblad 6 "Professioneel"

01. Taalkeuze
Kies uit de verschillende talen: 1 = Duits, 2 = Nederlands, 3 = Frans,
4 = Engels, 5 = Spaans, 0 is voor de modus synthetische spraak
uitgeschakeld.
29. Gehoor-/spraak problem ondersteuning
Deze functie is bedoeld voor gebruikers met gehoor- of spraakproblemen.
Nadat een verbinding tot stand is gebracht met de meldkamer, wordt de
gebruiker door de signalen er op gewezen dat hij contact heeft met de
meldkamer (de meldkamer luistert). Als de gebruiker op de alarmtoets
drukt, wordt het woord alarmoproep verzonden naar de meldkamer.
Wanneer de gebruiker op de stoptoets drukt, wordt een opgenomen
bericht (bijv. "onbedoeld alarm") verzonden. Schakel het selectievakje in
om deze functie in te schakelen.
74. Stil alarm
Het Personenalarmtoestel 61/62 kan stille alarmen verzenden. Als deze
functie is geactiveerd, is de luidspreker van het Personenalarmtoestel 61/
62 uitgeschakeld. Alleen de microfoon blijft actief. Schakel het
selectievakje in om deze functie in te schakelen.
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181, 182, 191, 192, 193, 194. Speciaal functies en waardes
Deze speciaale functies en waarden zijn gereserveerde functies. Als een
speciaale functie in uw Personenalarmtoestel wordt uitgevoerd , zie de
bijbehorende addendum.

Tabblad 7 "Handzender"
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Handzender registreren en toewijzen:
Voer het codenummer van iedere zender in (91, 92, etc.)
Wijs een functie toe aan iedere handzender (81, 82, etc):
–

0 - alarmoproep met een handzender

–

1 - alarmoproep met het Personenalarmtoestel 61/62

–

2 - resetten van activiteitscontrole met feedback van de
unit

–

3 - aan-/afmelden

–

4 - S-toets

–

5 - externe ingang

–

6 - resetten van activiteitscontrole zonder feedback van de
unit

–

7 - verbinding met een telefoonnummer, en vervolgens de
kiesnummers 1 tot 10 toewijzen die bij dit alarmtype
horen.

–

8 - uitgang toegewezen

–

9 - brandalarm

–

B - bewegingsmelding

–

D - uitgebreide programmering

Indien u D hebt geselecteerd bij de stappen 81, 82, etc. kunt u
het uitgebreide zendertype (111, 112, etc.) kiezen:
–

Overvalalarm

–

Ongewenst oproepalarm

–

Kachelalarm

–

Valdetector

–

Bedalarm

–

Gasalarm

–

CO-alarm

–

Contactmelderalarm

–

Temperatuuralarm

–

Vochtdetectoralarm

–

Trekschakelaaralarm

–

Gebruik het aangepaste alarmtype en
gebeurtenisafhandeling. Zie stappen 201, 202, etc.
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LET OP!
De instelling gebruik het aangepaste alarmtype en
gebeurtenisafhandeling en de stappen 201, 202, etc. mogen
alleen worden gebruikt voor een zender met BS8521-protocol!
Anders worden de alarmen niet verzonden!
U hebt ook toegang tot de uitgebreide programmeringsfuncties:
Selecteer bij de stappen 121, 122, etc. de starttijd en eindtijd
voor de activatie van iedere handzender, in stappen van 15
minuten.
Selecteer bij de stappen 201, 202, etc. het aangepaste
alarmtype voor iedere handzender. Dit moet een 3-cijferige
waarde zijn tussen 0 en 999.
Selecteer ook de aangepaste gebeurtenisafhandeling:
–

noodgeval (persoonlijk).
Kies deze setting wanneer een persoon het alarm activeert.
Opmerking: hiermee wordt de activiteitscontrole gereset.

–

noodgeval (omgeving)
Kies deze instelling wanneer een gebeurtenis of apparaat,
bijv. een detector, het alarm activeert.

–

stil alarm, met de luisterfunctie. De alarmcentrale kan de
spreek-/luisterverbinding regelen.

LET OP!
De stappen201, 202, etc. mogen alleen worden gebruikt voor
een zender met BS8521-protocol! Anders worden de alarmen
niet verzonden!
Selecteer bij de stappen 251, 252, etc. de locatiecode voor
iedere handzender. Kies een nummer tussen 0 en 99 dat
overeenkomt met een locatiecode zoals beschreven in het
BS8521-protocol.
LET OP!
De locatiecode (stappen 251, 252) mag alleen worden gebruikt
voor een zender met BS8521-protocol! Anders worden de
alarmen niet verzonden!
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A

Bijlage

A.1

Technische specificaties

Opslagtype

Zelf te bepalen naam op de computer

Besturingssysteem

Windows XP, 7 en 8

Beschikbare talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans

microSD-kaart

maximaal 32 GB capaciteit

Programmeren met

- van Personenalarmtoestel 61 A2.02 van Bosch

seriële aansluiting

- van Personenalarmtoestel 62 A0.07 van Bosch

ondersteund
Aanbevolen connectoren

- Seriële programmeerkabel, 9-polig
Opdrachtnummer F.01U.140.074
- USB interface for HTS6x
Opdrachtnummer T.240.001.000
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APN-codes

Land

Operator

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
CH
CH
CH
CH
CH
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
IE
IE
IE
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
BE
BE
BE
BE
BE
LU
LU
JE

1&1
E-plus
E-plus
O2 Postpaid-Kunden
O2 (Vertrag)
O2 Loop (prepaid)
Simyo
T-Mobile
T-Mobile t-zones
T-Mobile t-zones
Vodafone Services (mit Laufzeittarif)
Vodafone
Vodafone Services (callYa-customers)
A1
A1
Drei Hutchison
One
Telering
T-Mobile
T-Mobile
Orange CH
Orange (prima)
Sunrise
Swisscom
Swisscom
3 UK (Three)
EE Internet
O2 UK (contract)
O2 UK (prepaid)
Orange UK
T-Mobile (One2One)
Virgin
Vodafone UK
Vodafone (prepaid)
O2 (prepaid)
Vodafone
Three
Hi
KPN Mobile
Simpel
T-Mobile
Tele2
Telfort
Vodafone (normal)
Vodafone (private)
Base (Orange)
Mobistar
Mobistar
Proximus
Telenet
LUXGSM
Tango
Jersey

TeleAlarm

Access Point Name (APN)
web.vodafone.de
internet.eplus.de
internet.eplus.de

surfo2 Internet
internet
pinternet.interkom.de
internet.eplus.de
internet.t-mobile
internet.t-d1.de
internet.t-d1.de

web.vodafone.de
volume.d2gprs.de
event.vodafone.de
A1.net
a1.net
drei.at
web.one.at
Web
gprsinternet

m2m.business
internet
click
internet
gprs.swisscom.ch
shared.m2m.ch
three.co.uk
everywhere
mobile.o2.co.uk
payandgo.o2.co.uk
everywhere
everywhere
goto.virginmobile.uk
Internet
pp.vodafone.co.uk
internet
isp.vodafone.ie
3ireland.ie
fastinternet
portalmmm.nl
internet.access.nl
internet
internet.tele2.nl
internet
web.vodafone.nl
live.vodafone.com
gprs.base.be
web.pro.be
mworld.be

internet.proximus.be
mobile.internet.be

web.pt.lu
internet
pepper

APN-gebruikersnaam

APN-wachtwoord

(leeg)
eplus
eplus
(leeg)
(leeg)
(leeg)
simyo

vodafone
gprs
internet
(leeg)
(leeg)
(leeg)
simyo
tm
wap
t-d1
(leeg)
(leeg)
tbd
(leeg)
ppp
(leeg)
(leeg)
web
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
secure
password
password
secure
secure
(leeg)
web
one2one
(leeg)
vodafone
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
vodafone
vodafone
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
tango
(leeg)

t-mobile
t-mobile
internet

(leeg)
(leeg)
tbd
gprs@a1plus.at
ppp@a1plus.at
(leeg)
(leeg)
web@telering.at
GPRS
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
eesecure
o2web
payandgo
eesecure
eesecure
user
web
Username
(leeg)
vodafone
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
vodafone
vodafone
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
(leeg)
tango
(leeg)
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APN-code
19
17
24
16
00
20
18
13
21
22
14
15
23
25
26
30
27
28
29
07
00
02
00
01
45
03
06
04
05
06
06
10
08
09
00
11
12
35
44
34
00
33
00
31
32
37
38
39
36
40
41
42
43
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