Welkom senior
Handleiding voor Persafe
persoonsalarmering

WELKOM BIJ PERSAFE PERSOONSALARMERING
Graag bedanken wij ons voor het door jou gestelde vertrouwen in Persafe
persoonsalarmering. Bij het bestellen is je abonnement direct geactiveerd. De
alarmknop wordt de komende dagen bij je bezorgd.
Wat moet er nog gebeuren voordat het persoonsalarm gebruikt kan worden?
De Persafe app moet op je mobiele telefoon worden geïnstalleerd en de losse
alarmknop moet gekoppeld worden.
Als je hebt gekozen voor het abonnement ‘alarmeren naar contactpersonen’
moeten de contactpersonen in het systeem geregistreerd worden zodat zij
ook de Persafe app op hun telefoon kunnen gebruiken om jouw alarmoproepen te ontvangen. Heb je gekozen voor het abonnement ‘alarmeren naar de
Persafe 24/7 meldkamer’ dan hoeft dit niet te gebeuren.
Als laatste vullen we de informatie in voor de meldkamer/112 (contactpersonen
voor de meldkamer en eventuele medische informatie en toegang tot de
woning voor 112).
Deze handleiding behandelt in 4 stappen de installatie en legt uit hoe het
alarm werkt.
Er is ook een handleiding beschikbaar voor je contactpersonen. Hierin wordt
uitgelegd wat zij moeten doen in geval van een alarm situatie. Stuur deze
brochure via email door naar je contactpersonen.

STAP 1: APP INSTALLEREN +
TELEFOONINSTELLINGEN CONTROLEREN.

a) Download de app uit de App-store
of Play-Store op je telefoon. Geef bij
zoeken ‘persafe’ als zoekbegrip in.
Persafe heeft dit app logo

b) Om de app te activeren moet je
inloggen en ingelogd blijven. Voor
inloggen gebruik je de gegevens;
• Gebruikersnaam; je eigen email adres
• Wachtwoord; zoals aangemaakt bij
afsluiten van het abonnement

C) Controleer of de telefooninstellingen van de app correct
staan. Open app menu (
) en klik op ‘INSTELLINGEN CHECK’
Alle instellingen met een RODE kleurindicatie moeten nog goed
gezet worden. Klik op elke instelling met een rode indicatie en
wijzig de instelling.
De instelling ‘LOCATIE ALTIJD TOESTAAN’ kan een GRIJZE
kleurindicatie tonen. Klik op de instelling;
• ANDROID Klik op RECHTEN/MACHTIGINGEN. Klik op LOCATIE en
selecteer ALTIJD TOESTAAN. Ga met pijltje linksboven terug naar
de Persafe app.
• IPHONE Wijzig locatie naar ALTIJD. Ga met <Persafe in
linkerbovenhoek terug naar de Persafe app.
Zorg dat de valdetectie op off staat (geel)

STAP 2: ALARMKNOP KOPPELEN AAN JE TELEFOON
Je moet de alarmknop éénmalig koppelen met je mobiele telefoon
via Bluetooth.
Voordat je de alarmknop aansluit;
• Zorg dat je bluetooth op je telefoon geactiveerd hebt
• Zorg dat je de alarmknop bij de hand hebt
Open het menu van de app ( ) en klik op “VERBIND”;
1. “Welk apparaat wilt u verbinden?” Kies Alarmbutton om de
alarmknop te verbinden.
2. Druk de losse alarmknop in en houdt deze ingedrukt totdat onder in een
zwarte balk van de app “verbinden/verbonden” wordt weergegeven, laat
daarna de alarmknop los
3. Bij sommige telefoons moet je de Bluetooth koppeling bevestigen. Klik op
‘koppel’ om dit te doen. De alarmknop is succesvol gekoppeld als ‘ALARMKNOP
(VERBONDEN) wordt weergegeven.
4. Je kunt de verbinding van de Alarmknop met je telefoon controleren door
één keer kort op de alarmknop te drukken. Na enige tijd zie je onder in scherm
“Alarmknop actief. Drie seconden indrukken om een alarm te maken”.
Daarnaast ontvang je ook een notificatie bericht ‘alarmknop actief’ en worden
3 geluidspiepjes afgespeeld.

STAP 3a: CONTACTPERSONEN REGISTREREN EN UITNODIGEN
(alleen bij abonnement ‘alarmeren naar contactpersonen’)
• Open het menu van de app (
‘MANAGE’

) en klik op

• Klik vervolgens op ‘GEBRUIKERS’ en klik op blauwe
knop ‘VOEG GEBRUIKER TOE. INLOG VIA EMAIL’
• Vul nu de gegevens van contactpersoon in.
‘Schermnaam’ = voornaam
• E-mail = gebruikersnaam om in te loggen op de
app.
• Bij ‘ARTIKEL’ open je uitklap menu (op witte balk
klikken) en selecteer je UIT & THUIS senioren

• Bij ‘RECHTEN’ kies je welke rechten deze
gebruiker in jouw abonnement heeft (Beheerder =
kan alles wijzigen, Gebruiker = standaard rechten,
Readonly = de instellingen voor deze gebruiker
worden door de beheerder bepaald)
• Klik op ‘AANMAKEN’ om de contactpersoon te
registreren
• De contactpersoon ontvangt nu een email van
Persafe. In de email zit een knop met ‘accepteer
uitnodiging’ waarop contactpersoon moet klikken.
Zodra de contactpersoon hierop geklikt heeft kan
hij/zij een persoonlijk wachtwoord aanmaken. Met
dit wachtwoord kan de contactpersoon zelf op
zijn telefoon in de Persafe app inloggen om de
alarmoproepen te ontvangen.

STAP 3b; CONTACTPERSONEN KOPPELEN AAN ALARMCIRKEL
NADAT de contactpersoon de email heeft geaccepteerd moet deze aan jouw
alarmcirkel worden gekoppeld zodat ze de alarmoproep ontvangen;
• Open het menu van de app (

) en klik op ‘MANAGE’

• Klik vervolgens op ‘ALARMCIRKELS’ en zoek het tegeltje waar jouw naam
staat bij ‘ALARMGEVER’ en klik op ‘BEWERK’
• Klik daarna op de witte balk (uitklapmenu) onder ‘HULPVERLENERS’ en
selecteer de naam van de contactpersoon en klik op “UITNODIGEN”. Pas
daarna kun je een volgende contactpersoon toevoegen. Elke
contactpersoon wordt met een eigen tegeltje zichtbaar.
• Klik op ‘OPSLAAN’
Als je dit hebt gedaan zijn de contactpersonen gekoppeld aan jouw
alarmcirkel. Zodra de contactpersonen de Persafe app op hun eigen telefoon
hebben geïnstalleerd en ingelogd zijn ontvangen ze jouw alarmoproepen.
• Je kunt altijd controleren of je contactpersonen ingelogd zijn en jouw
oproepen kunnen ontvangen. Elke contactpersoon wordt afgebeeld met een
eigen icoon. Als icoon grijs is betekent dit dat deze contactpersoon jouw
oproepen op dit moment niet ontvangt (uitgelogd of absent). Als icoon groen
of paars is ontvangen ze wel de oproepen.

STAP 4; MELDKAMER/112 INFORMATIE INVOEREN
Bij een alarmsituatie waarbij de meldkamer of 112 wordt ingezet is het belangrijk dat de
juiste informatie bekend is om snel en effectief hulp te kunnen verlenen. De informatie die
bij de meldkamer en 112 bekend is kun je altijd inzien en wijzigen.
• Open het menu van de app (

) en klik op ‘MANAGE’

• Klik op blauwe pijltje rechtsboven in het scherm en klik vervolgens op ‘MIJN PROFIEL’

•Contactpersonen bij noodsituaties;
Vul hier namen en telefoonnummers in van personen die de meldkamer kan bellen
als er een alarm situatie is. Doe dit op volgorde waarop ze gebeld moeten worden.
• Informatie toegang tot de woning;
Waar kan een reservesleutel worden opgehaald, wat is de code van je sleutelkluis
of op welke verdieping woon je?
• Medische informatie;
Vul hier belangrijke (medische) informatie in die de hulpverleners moeten weten
(medicijn gebruik, allergie, aandoening, pacemaker, etc.)

KNOP AAN KLEDING OF HALSKETTING DRAGEN
• Advies boven borstpositie (kun je met 2 handen
bereiken in geval van een noodsituatie of bij een val)
•Aan een halsketting
• Met de geïntegreerde kledingclip aan BH-bandje,
kraag van een blouse of poloshirt of aan je onder-shirt

ALARM MAKEN/BEËINDIGEN
ALARM MAKEN
De alarmknop 3 seconden of langer ingedrukt houden

ALARM ZELF BEËINDIGEN
Je kunt het alarm alleen in de Persafe app op je telefoon afzetten (dus NIET met de
knop). Je kunt het alarm zelf afzetten maar dit kan ook gedaan worden door je
contactpersonen of de meldkamer.
Open hiervoor de Persafe app op je telefoon en volg deze stappen;
1. Bij actief alarm is de bovenzijde van het app scherm ROOD en is de knop links beneden
grijs

2. Rode slider knop onder in de app zo ver mogelijk naar links bewegen en loslaten

3. Bovenzijde van het app scherm gaat van ROOD naar GRIJS

WERKING VAN HET SYSTEEM TESTEN (advies elke dag);
1. Alarmknop éénmaal kort drukken
2. Je ontvangt notificatie bericht ‘alarmknop actief’ met 3 geluid piepjes = systeem
functioneert correct

Handige tips
KNOP DEACTIVEREN

VOOR-ALARM TIJD

Als je de knop met de kledingklip aan je
kleding wilt vastmaken dan wil je geen
vals alarm maken door per ongeluk op de
knop te drukken. Je kunt alarmsysteem
dan tijdelijk UIT zetten. Open app menu
( ) en klik op de rechter knop. Als je klaar
bent druk op ‘activeer app’ om alarmknop
weer te activeren.

Als je bang bent voor valse alarmen kun je een
pauzetijd instellen voordat het alarm wordt
uitgezonden. Je hebt dan nog de mogelijkheid
om het alarm te annuleren. Open app menu
( ) en klik op VOORALARM TIMER en NOODOPROEP
ALARM en kies aantal seconden vooralarm tijd.
Als je nu alarm maakt kun je het alarm nog
afbreken door de Persafe app te openen en op
de timer te klikken. Het alarm wordt gestopt en
niet uitgezonden.

GELUIDSVOLUME

Val-alarm AAN/UIT

Als je het geluidsvolume wilt wijzigen
waarmee de noodoproep op jouw
telefoon wordt uitgezonden. Ga dan naar
app menu (
linksboven) en klik op
GELUIDSPROFIEL. Kies ALARM UITZENDEN en
kies een van de opties.

Je kunt sensoren in je telefoon activeren die
een val kunnen detecteren. Advies is om dit bij
fietsen, autorijden en klusjes te activeren. Met
deze knop in de app zet je val-alarm aan en
uit.
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