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

Installeer de unit niet in de nabijheid van een
verwarmingstoestel.

–

Stel de unit niet bloot aan direct zonlicht.

–

Installeer de unit niet in een natte of 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 uitsluitend originele uitrusting voor de interne

–

Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen uit de

antenne, kabels en voeding.
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.
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WAARSCHUWING!
De GSM-module en het Personenalarmtoestel 62/61 bevatten
zeer gevoelige elektronische componenten. Het
Personenalarmtoestel mag alleen worden geopend in een
omgeving die is beschermd tegen elektrostatische ontlading.
Daarbij moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen. Zorg dat u niet elektrostatisch geladen bent,
door een geaard, geleidend oppervlak aan te raken voor u het
apparaat opent.
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Installatie

2.1

Controleer de compatibiliteit met uw
Personenalarmtoestel

5

AANWIJZING!
De GSM interne antenne is alleen compatibel met Personenalarmtoestel 61 en 62 met hardwareversie 2.00 of nieuwer.

Controleer het productetiket aan de achterzijde van uw
Personenalarmtoestel om te zien of het toestel compatibel is:



Als er "HW V2.00" of een nieuwere versie op het etiket
staat vermeld, is uw Personenalarmtoestel compatibel met
de GSM interne antenne.



Als u de vermelding "HW Vx.xx" niet aantreft bij de rode
cirkel, dan is uw Personenalarmtoestel niet compatibel
met de GSM interne antenne.
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Geleverde onderdelen


Open de zak van de interne antenne. Controleer of het
volgende aanwezig is:

a.

b.

c.

a.

de interne antenne met de bijbehorende kabel

b.

tape van 15 x 10 mm om de kabel te bevestigen

c.

de folder waarin wordt aangegeven waar u de
documentatie kunt vinden

2.3

Installatieprocedure
LET OP!
Voordat u het deksel opent, dient u de stekker uit het
Personenalarmtoestel te verwijderen. Zie de
gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel.
1.
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AANWIJZING!
Als de GSM externe 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 externe antenne.

2.

Lijn de printplaat van de interne antenne uit met de zijkant
van de locatie van de GSM-module. Zoek de onderste
geleider (rode cirkel) en de dubbelzijdige tape (geel
kader). Verwijder de beschermfolie van de tape.

3.

Breng de interne antenne voorzichtig aan in het kanaal.
Zorg ervoor dat de onderste geleider wordt aangebracht
en dat de tape contact maakt met de behuizing. De
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bovenste rand van de antenne moet gelijkliggen met de
rand van de behuizing.

4.

Druk stevig op de zijkant van de antenne zodat de tape zich
aan de behuizing hecht.

5.
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Sluit de interne antenne voorzichtig aan de door de kleine
connector in de aansluiting te steken.

7.

Zet de kabel vast in de plastic sleuf (rode cirkel) in het
midden.
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LED
8.

Plak het kleine stuk tape (rode cirkel) op de kabel van de
interne antenne. De LED van de GSM-module mag niet
worden afgedekt.

9.

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

LET OP!
Test de sterkte van het GSM-signaal. Zie de
gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel. Als de
sterkte van het GSM-signaal onvoldoende is, verwijder dan de
interne antenne en installeer externe antenne.
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