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ATTENTIE
Neem nooit de elektriciteit- en/of de telefoonsteker van de Alarmmelder uit
de wandcontactdoos ( ook niet tijdens afwezigheid/vakantie), want men kan
op onverwachte momenten plotseling hulp nodig hebben. In dit geval ontvangt de centrale de alarm/testmelding niet en registreert dat de PA niet goed
functioneert.
Onderhoud
Kom nooit met water en/of schoonmaakmiddelen aan de apparatuur. Alleen
droog afnemen.
Iets over de techniek
In de PA is een microprocessor geplaatst, die alle belangrijke functies controleert en stuurt. Bij een alarm- of testoproep bouwt de PA een verbinding op
naar een telefooncentrale, die ook een processor bevat. De centrale meldt
zich met een gecodeerde toon, waarna de PA eveneens een gecodeerd signaal
uitzendt. Dit signaal bevat onder andere de identiteit van de PA. Als de centrale het signaal van de PA heeft ontvangen en gecontroleerd, zendt deze een
sluitsignaal. De PA weet nu dat het alarm juist is ontvangen en verbreekt de
verbinding. De zoemer op uw PA stopt.
In de centrale wordt het alarm nu op een beeldscherm weergegeven onder
toevoeging van naam, adres en andere belangrijke gegevens zoals de namen
en nummer van de sleutelhouders.
Binnen in de PA is een ontvanger ingebouwd die de signalen ontvangt van de
draadloze afstandbediening. Zowel de ontvanger als de afstandbediening zijn
voorzien van een code, waardoor alleen de bijbehorende PA gestart wordt.
Het is dus uitgesloten dat een andere PA, bijvoorbeeld die van de buren, uw
apparaat stoort.
Het hoogfrequente signaal werkt op ca. 154 MHZ
Alle apparatuur is door de PTT typegoedgekeurd.

1. Kennismaking
U heeft zojuist de PA, Persoons Alarmering van Vahlkamp ontvangen. Bijgaand
geven wij u een overzicht voor installatie en gebruik.
Onderdelen
De PA bestaat uit de volgende onderdelen:
• de Halszender, een klein handzaam zendertje dat de gebruiker om de hals
kan dragen.
• de Alarmmelder, met 220/240V netsnoer en aansluiting op het telefoonnet
om de noodoproep door te geven aan de alarmcentrale.
1. Halszender
Het halszendertje van de PA is spatwaterdicht en heeft een knop waarmee
men op een afstand van circa 30 meter van de Alarmmelder alarm kan maken
(deuren en muren vormen geen belemmering voor deze afstand).
Het alarm werkt wanneer men op de knop drukt. Het rode lampje van het
zendertje licht even op en verstuurt gelijktijdig het alarm.
Het zendertje bevat 3 kleine lithium batterijen, welke onder normale omstandigheden voldoende energie leveren voor zo’n 5 jaar.
2. Alarmmelder
De Alarmmelder heeft 2 toetsen: ‘AF’ (zwart) en ‘ALARM’ (rood).
Zowel met het halszendertje als met de toets ‘ALARM’ van de Alarmmelder
kan men alarm maken. De Alarmmelder ontvangt deze hulpoproepen en
meldt deze aan de centrale.

2. Installatie

Garantie
Vahlkamp hanteert bij aankopen een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd. Gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik, breuk,
vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige
reparatie vallen niet onder de garantie.
In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de
reparatie zal verzorgen.

De Alarmmelder
De Alarmmelder is eenvoudig aan te sluiten:
1. Neem eerst de bestaande telefoonstekker uit de telefooncontactdoos;
2. Stop de doorsteeksteker van de Alarmmelder hiervoor in de plaats;
3. Stop uw eigen telefoonstekker in de doorsteeksteker van de Alarmmelder;
4. Stop de elektriciteitsstekker van de Alarmmelder in het stopcontact;
Het rode lampje gaat nu branden.
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Na circa 1 minuut maakt het toestel zelf een testmelding naar de centrale.
Tijdens deze testmelding blijft het rode lampje continu branden, u hoort dat
het toestel een nummer draait. De centrale ontvangt de testmelding en u
hoort een eenmalige “klik” De installatie is nu voltooid. Blijft het toestel “klikken” dan is het toestel niet in orde. Neem contact op met Vahlkamp.

PER ONGELUK GEMAAKT ALARM
Het kan gebeuren, dat u per ongeluk met de halszender alarm maakt. In dat
geval dient u zo snel mogelijk, maar zeker binnen 1 minuut op het zwarte
‘AF’ knopje van de Alarmmelder te drukken. De noodoproep wordt dan niet
doorgegeven.

Als alles aan uw kant is aangesloten
neem dan binnen kantooruren contact op met Vahlkamp tel. 0492 528 975.
Dan kunnen wij er voor zorgen, dat aan onze kant ook de verbinding wordt
aangesloten en kunt u het toestel in gebruik nemen.

PROBEREN VAN HET ALARM
In ruststand brandt het rode lampje in de ‘ALARM’ knop van de Alarmmelder.
Als dit lampje NIET brandt is er iets mis.
Wij adviseren u om wekelijks de werking van de installatie als volgt te testen:

ATTENTIE
zolang u nog geen contact met Vahlkamp heeft opgenomen werk het alarmsysteem NIET.

- druk op de alarmknop van de halszender
- controleer of het rode lampje gaat knipperen
- controleer of de zoemer aangaat.

Testmelding
Iedere 23,5 uur maakt de Alarmmelder automatisch een testmelding aan de
centrale. Dit is een extra veiligheid voor de gebruiker dat de Alarmmelder goed
functioneert. Ontvangt de alarmcentrale, door een defect, deze testmelding
niet dan zullen wij u hiervan telefonisch of schriftelijk op de hoogte stellen.
Deze test kost net zo weinig als een lokaal telefoongesprek.
				
Werking
Men kan op 2 manieren hulp inroepen:
A. Door op het Halszendertje te drukken. De Alarmmelder begint te zoemen
en het rode lampje gaat knipperen. De Alarmmelder wacht nu circa 1 minuut, met het doorsturen van de oproep. Bij het per ongeluk bedienen van
de halszender kunt u de noodoproep nu nog tegenhouden door op de zwarte
knop ‘AF’ te drukken en het toestel is weer ingeschakeld. Na de minuut wordt
de hulpoproep gemeld bij de Alarmcentrale.
of
B. Door op de toets ‘ALARM’ van de Alarmmelder te drukken. Direct hoort
men hierna een geluidssignaal, de toets ‘ALARM’ gaat knipperen. De hulpoproep wordt ook nu na 1 minuut bij de centrale gemeld.

LET OP: druk na het proberen van het alarm binnen 1 minuut op de zwarte
‘AF’ knop. Wacht daarna minstens twee minuten met een volgend proefalarm.

Indien de hulpoproep (van A of B) goed is ontvangen bij de alarmcentrale
stopt het geluidssignaal. Dit is een extra geruststelling voor de gebruiker zodat
men weet dat er actie ondernomen wordt.
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TELEFOONGESPREKKEN
De telefoon blijft normaal bruikbaar voor gesprekken. Wordt echter alarm gemaakt, dan geeft de Alarmmelder de noodoproep door naar de Alarmcentrale.
Bij het doorgeven van een alarm wordt de telefoon even uitgeschakeld (ca. 1
minuut). Als er tijdens het doorgeven van een alarm een gesprek gaande is, als
de hoorn van de haak ligt of u aan het internetten bent wordt het alarm toch
altijd doorgegeven.
Sleutelhouders
Als u alarm maakt moet iemand uw woning binnen kunnen komen. Daarom
vragen wij u aan ons door te geven wie we moeten bellen in geval van nood.
Deze mensen noemen we sleutelhouders. Wat betreft de telefoon nummers
die u ons doorgeeft om te bellen zodra er alarm wordt gemaakt, adviseren
wij u om er voor te zorgen dat er minimaal één nummer bij is van iemand die
altijd te bereiken is (bijvoorbeeld een 06 of mobiel nummer). Wij beginnen
boven aan de lijst te bellen en werken zo verder naar beneden.
Op het moment dat onverhoopt alle nummers niet bereikbaar zijn, wordt door
ons de politie of brandweer gebeld. Zorg er voor, dat alle mensen die op de
lijst staan, ook een sleutel hebben zodat ze bij u binnen kunnen in geval van
alarm. Als u deurgrendels op slot heeft of veiligheidskettingen gebruikt, kan
men ook met een extra sleutel niet binnen komen. Gebruik dus alleen het
nachtslot. Om vergissingen te voorkomen is het beter om grendels en kettingen te verwijderen.
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