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• Alarmknop 

• Beveiligd Nederland keycord 

• Oplaadstation 

• USB-kabel 

• USB-stekker 

• Simkaart (geÏnstalleerd)

Specificaties 

Afmeting: 61 x 44 x 16 mm 

Gewicht: 35 gram 

Micro USB: DC3.7V/900 mAh 

Batterij: Lithium-ion 

Temperatuur: -20C - 80C 

Vochtigheid: 5% - 95%

Opladen

Laad de alarmknop voor  

gebruik eerst volledig op. 

 

Opladen USB 
Aan de linkerzijde van de  

alarmknop zit een Micro-USB 

aansluiting voor de oplader.  

De alarmknop is binnen drie 

uur volledig opgeladen. 

 

Oplaadstation 
Gebruik de USB-oplaadkabel. 

Het oplaadstation led kleurt 

rood tijdens het opladen. 

 

Operationeel 
Indien volledig opgeladen is  

de werktijd 24 tot 48 uur. 

In gebruik

De alarmknop is getest,  

geconfigureerd en klaar voor gebruik. 
 

SOS knop 
1. Druk twee seconden  

op de SOS-knop 

2. Alarmknop trilt 

3. Alarmknop stuurt direct een melding 

naar de alarmcentrale. 

 

Door de aan/uit knop 2 seconden inge-

drukt te houden zet u de alarmknop aan.

Door de aan/uit knop tegelijkertijd met 

de sos knop ingedrukt te  

houden zet u de alarmknop uit.

Power status LED

Netwerk LED - Groen

GPS LED Blauw

LED       Blauw aan continu   Blauw knippert snel          Blauw uit of knippert langzaam

Status   Wordt opgeladen     Batterij is lager dan 15%   Is volledig opgeladen of wordt niet geladen

    

Status   Heeft netwerkverbinding     Registreert aan netwerk    Maakt netwerkverbinding

     

LED       Knippert 3 sec. snel         Knippert 3 sec. langzaam    Blauw uit (geld niet bij opladen)

Status   Heeft GPS verbinding    Heeft geen GPS verbinding     GPS-ontvanger in slaapstand

    

LED       Knippert 3 sec. snel                Knippert 2 x 3 sec. snel       Knippert elke 3 sec. langzaam
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Voor wie is de Alarmknop bedoeld?

Voor de Kids 

De mobiele alarmknop van Beveiligd  

Nederland is voor iedereen die op zoek is 

naar een oplossing waarbij vrijheid en  

veiligheid samenkomen.

Met deze alarmknop bent u overal en altijd 

veilig. Of u nu ongelukkig bent gevallen, in 

een onaangename situatie verkeert of zich 

bedreigd voelt, met één druk op de knop 

bent u direct in verbinding met onze  

meldkamer Service Centrale Nederland.  

De meldkamer krijgt de alarmering /  

hulpoproep binnen en kan door middel van 

de GPS-locatiebepaling direct en precies 

zien waar u zich bevindt.

Veiligheid, vrijheid en een gerust gevoel 

geven, dat is precies waar de alarmknop van 

Beveiligd Nederland voor staat en kan door 

iedereen, jong of oud, worden gebruikt.  

 

Voortaan uw kind met een gerust gevoel thuis of op de camping buiten laten spelen, maar nog 

geen mobiele telefoon meegeven? Dan is de alarmknop een prima alternatief.  

Door het compacte formaat en lichtgewicht is de 

alarmknop gemakkelijk mee te dragen. 

  

Is uw kind in een noodsituatie of verdwaald? 

Dan kan hij/zij met één druk op de knop direct in 

verbinding komen met de meldkamer en wordt  

u als contactpersoon direct door de meldkamer 

op uw mobiel gebeld. Ondertussen heeft de  

centralist al contact met uw kind via de alarm-

knop en hem/haar gerustgesteld.

 

Doordat de alarmknop ook buitenshuis 

gebruikt kan worden kunt u altijd met een 

veilig gevoel naar buiten.  

 

De alarmknop heeft een handig formaat 

en past daardoor gemakkelijk in uw tas 

of broekzak.  U kunt hem ook om uw nek 

hangen door middel van de bijgeleverde 

keycord van Beveiligd Nederland,  

bevestigen aan een rollator of als  

sleutelhanger aan uw sleutelbos bevestigen. 

De alarmknop heeft een spreek-luister-

verbinding, betrouwbare locatiebepaling,  

ongelimiteerd dataverbruik en is zeer  

gebruiksvriendelijk.

Voor de Jongeren / op Vakantie

Voor de Wandelaars en Natuurliefhebbers

Altijd iemand binnen handbereik
Neem de alarmknop mee op vakantie of mee naar een avondje in de kroeg, een groot  

festival of discotheek en ervaar overal een extra gevoel van veiligheid, ook onderweg naar huis.  

De alarmknop werkt namelijk in heel Europa.

Als u er graag op uit trekt in de natuur dan komt u ongetwijfeld vaker op locaties waar u voor uw gevoel onvindbaar zult zijn 

als u op dat moment iets overkomt. Leg maar eens uit aan hulpdiensten waar u zich precies bevind  tussen de struiken en de 

bomen in een groot bos. Met de alarmknop van  Beveiligd Nederland hoeft u enkel de alarmknop in te drukken en de   

meldkamer ziet uw GPS-locatie en kan de hulpdiensten uw locatie nauwkeurig doorgeven. 

Met de alarmknop van Beveiligd Nederland waakt er altijd een heel 

team van centralisten over u. Wanneer u de knop twee  

seconden ingedrukt houdt wordt u direct door een centralist gebeld.

- Druk op de knop  

wanneer u zich bedreigd voelt 

- Druk op de knop  

wanneer u verdwaald bent 

- Druk op de knop  

wanneer u zich niet goed voelt  

- Druk op de knop  

wanneer u bent gevallen en niet meer zelfstandig kunt opstaan 

- Druk op de knop  

wanneer u in een noodsituatie verkeert

Hoe werkt de alarmdienst?
Nadat u de alarmknop bij Beveiligd Nederland heeft besteld wordt deze per post naar u  

verstuurd. De alarmknop wordt ingesteld en gebruiksklaar geleverd. Na het maken van 

een alarmmelding heeft u binnen een paar seconden een spreek-luisterverbinding met 

de centralist op de meldkamer van Service Centrale Nederland. De meldkamer  

hanteert bepaalde protocollen en speelt in op de situatie die zich op dat moment  

voordoet. Mocht er daadwerkelijk iets aan de hand zijn, neemt men contact op met 

één van de opgegeven waarschuwingsadressen en/of hulpdiensten om vervolgens uw 

exacte locatie door te geven. 

Krijgt de meldkamer geen contact met de eerste opgegeven contactpersoon?  

Geen probleem, dan bellen zij vervolgens de tweede contactpersoon en mocht deze 

ook niet opnemen dan zal zelfs een derde contactpersoon worden gebeld.   

Dit kunnen natuurlijk ook uw buren of uw verzorger zijn.

Voor de Senioren

U kent het wel, uw vader of moeder is op leeftijd en gaat nog wel eens alleen op pad.  

Even naar de markt of dat wandelingetje door het park. Het komt geregeld voor dat zij de weg niet meer kunnen vinden, 

onderweg gevallen zijn of erger nog, overvallen worden.

Onrust bij naasten wanneer iemand met dementie alleen naar buiten gaat komt vaak voor. De alarmknop van Beveiligd  

Nederland neemt dit stukje onrust bij u en de persoon met dementie weg. Plaats de alarmknop in de zak, tas of bevestig deze 

aan de rollator en u weet altijd waar hij/zij zich bevindt via de meldkamer. In geval van nood drukt men op de alarmknop en 

staat direct in verbinding met de meldkamer en kan via de spreek-luisterverbinding gecommuniceerd worden. Niet alleen 

buiten de deur maar ook thuis kan het voor senioren soms wat moeilijker worden en kan deze alarmknop gemakkelijk bij zich 

gedragen worden door bijvoorbeeld het keycord van Beveiligd Nederland om de nek te hangen of in een broekzak mee te 

nemen. Stelt u zich eens voor dat u plots ongelukkig valt in de tuin en niet meer kunt opstaan. Met één druk op de knop kunt u 

dan bij de meldkamer meteen om hulp vragen.

Veilig en betrouwbaar

Bereik in de woning       

Bereik buiten de woning          

Alarm door 1 toetsdruk          

Opladen nodig           

Locatie op te vragen          

Altijd spraak na alarmsituatie         

Draagbaar en compact          

Spatwater en stofbestendig         

Veilige zone instelbaar          

Opvolging door alarmcentrale         

Persoons alarmering         

GSM telefoon Zorg telefoon BVN Alarmknop


