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SEC-AED10
Telefoonpaneel met paniektoets

Introductie:

Veiligheidsalarmsysteem met ingebouwde tele-

foon voor noodsituaties. Voorprogrammeerbare 

telefoonnummers en intercomfunctie. Ideaal 

voor alleenwonende mensen of voor situaties 

waar hulp nodig is. 

Installatie:

1) Open het batterijvak en plaats 4 AAA batterijen (voor back-up), 

denk om de juiste polariteit. De rode LED-indicator zal oplichten wan-

neer de batterijen leeg beginnen te raken. Vervang de batterijen.

2) Sluit de bijgeleverde telefoonkabel aan op het apparaat en de 

wandcontactdoos. Verbind de telefoonkabel van de telefoon met het 

apparaat. Sluit de voedingsadapter aan op het apparaat en steek 

de adapter in een stopcontact.

NL
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3) Schakel het apparaat in met de AAN/UIT schakelaar.

NB: indien het apparaat is uitgeschakeld zullen de opgenomen 

boodschap en de opgeslagen telefoonnummers niet verloren gaan.

Aan Uitgeschakeld

Het instellen van een persoonlijke code:

1) Open de achterkant van de afstandsbediening en stel de perso-

onlijke code in door een van de schakelaars omhoog of omlaag te 

bewegen.

2) Schakel het apparaat “AAN”. De rode LED zal knipperen geduren-

de 15 seconden.

Na 15 seconden zal de rode LED gedurende 60 seconden constant 

branden. Het is alleen gedurende deze periode van 60 seconden 

mogelijk om tot 3 afstandsbedieningen te programmeren. Druk op de 

toets op de afstandsbediening en wacht op de bevestigingstoon.

NB: gedurende deze 60 seconden is het niet mogelijk om een bericht 

op te nemen of om telefoonnummers op te slaan.

Het opslaan van telefoonnummers:

Sla na het afronden van het bovenstaande proces tot 3 telefoon-

nummers op. Informeer de mensen wiens telefoonnummer is gepro-

grammeerd 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.
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Volg de onderstaande procedure voor het opslaan van telefoon-

nummers.

1e nummer:

  + telefoonnummer + 

2e nummer:

  + telefoonnummer +  

3e nummer:

  + telefoonnummer +  

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 secon-

den.

Druk op  om het opgenomen bericht te herhalen.

Noodsituatie:

Druk in het geval van een noodsituatie op de paniek-

toets op het apparaat of de afstandsbediening. Het 

apparaat zal de 3 geprogrammeerde telefoonnummers 

bellen gedurende een periode van 45 seconden.
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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 nummerto-

etsen op de telefoon te drukken.

3. Het apparaat kan nu hands free worden gebruikt en het is moge-

lijk om te communiceren. De maximale afstand van de microfoon is 

3 meter. 

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 pa-

niektoets heeft ingedrukt moet er iets gebeurd zijn en is hulp noodzakelijk.

4. Als de intercom is geactiveerd zal de persoon die gebeld is na 

60 seconden 3 pieptonen horen. Dit geeft de mogelijkheid om het 

gesprek met 60 seconden te verlengen. Druk op een van de num-

mertoetsen 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.


