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Life is a journey
Welkom bij Tunstall thuis, uw garantie dat hulp dichtbij is, 24 uur per dag. Als de Lifeline Vi unit geïnstalleerd
is, kunt u met een simpele druk op de knop van uw unit of persoonlijke zender hulp oproepen. Een vriendelijke
getrainde centralist neemt uw oproep aan en zal direct de juiste hulp naar u toe sturen.
Deze gids laat u stap voor stap zien hoe u uw Tunstall thuis systeem kunt installeren en adviseert u hoe u zo
lang mogelijk plezier van uw systeem kunt hebben.
Dit is alles wat u nodig heeft om uw Tunstall thuis systeem werkend te krijgen, maar mocht het u niet lukken
dan belt u met ons op telefoonnummer 0180 555 265 wij helpen u graag*.

*

U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur met uitzondering van feestdagen.

In uw Tunstall thuis pakket
De volgende apparatuur vindt u in uw Tunstall thuis pakket**:

Alarmtoestel

**

Drukknop

Transformator

Ketting

Polsband

Telefoonkabel

Aanvullende materialen die volgens deze gids nodig zijn voor de installatie worden niet door Tunstall thuis geleverd.

Voor uw veiligheid - installatie aanbevelingen
BELANGRIJK: sluit de Lifeline Vi aan op de hoofdaansluiting voor de telefoon in de woning. Zorg ervoor dat alle overige toestellen via
deze stekker zijn aangesloten. Er kan dan gewoon een hulpoproep worden gemaakt ondanks het feit dat er tegelijkertijd via een ander
toestel wordt gebeld of dit toestel ‘van de haak’ is ( zie hieronder voor nadere instructies).

Alle apparatuur die aan de telefoon wordt gekoppeld, moet op de volgende wijze worden aangesloten:
Om ervoor te zorgen dat de Lifeline Vi de verbinding
van andere telefoons verbreekt in het geval van een
hulpoproep, MOETEN alle telefoontoestellen in de
woning rechtstreeks worden aangesloten via het
aansluitpunt  van de Lifeline Vi.

Draadloze telefoons
Zorg ervoor dat het basisstation / de oplader rechtstreeks op de Lifeline Vi wordt aangesloten zoals hierboven
beschreven.
Breedband / Kabel / Fiber
Zorg dat een ADSL-filter van hoge kwaliteit wordt gebruikt. Neem indien nodig voor nader advies contact op
met uw leverancier. Zorg ervoor dat u de telefoonaansluiting line/Tel 1 gebruikt. Vaak zitten er meerdere
aansluitingen op maar niet alle zijn actief.
Doen
Zorg dat de Lifeline Vi te allen tijde op de netspanning is aangesloten.
Sluit de Lifeline Vi aan op de hoofdaansluiting voor de telefoon in de woning en zorg dat alle overige toestellen
via het apparaat zijn aangesloten. Het apparaat functioneert dan naar behoren, zelfs als er tegelijkertijd via een
ander toestel wordt gebeld of de hoorn ‘van de haak’ is. Neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier,
zodra de LED (lampje) op de draadloze zender aangeeft dat de batterijspanning laag is.
Niet doen
Stel de Lifeline Vi niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
Sluit geen andere kabels op de Lifeline Vi aan dan die welke bij het apparaat zijn geleverd.
Plaats de Lifeline Vi niet naast iets dat veel geluid maakt zoals bijvoorbeeld een televisie, radio of wasmachine.
Plaats de Lifeline Vi niet te dicht bij een “warmtebron” zoals een waterkoker of grote metalen objecten zoals
een magnetron.

De Lifeline Vi installeren
BELANGRIJK: om te kunnen functioneren, moet de Lifeline Vi geprogrammeerd zijn naar een meldcentrale. Neem contact op met uw
leverancier als u niet zeker weet of de Lifeline Vi goed is geprogrammeerd.

Stap 1 – De kabels en adapters aansluiten
Volg onderstaande stappen om de bekabeling van de Lifeline Vi goed aan te sluiten.
Stap A – Steek de stekker van de telefoonkabel in het aansluitpunt
aan de achterzijde van het toestel waar LINE staat. De andere in de
telefoonstekker die in het hoofdcontact voor de telefoon in de
woning wordt gestoken. Dit kan een KPN aansluiting zijn in de muur
maar kan ook middels een modem zijn. Kies altijd Tel 1 bij een
modem.

Stap B – Steek de stekkers van de gewenste telefoontoestellen /



apparatuur in het aansluitpunt met de
van de Lifeline Vi Om
meer dan één telefoontoestel aan te sluiten moet een
verdeelstekker worden gebruikt op dit aansluitpunt (niet
meegeleverd)

Stap C – Steek de stekker van de netspanning kabel in het
aansluitpunt aan de achterzijde van het toestel waar DC staat. Steek
vervolgens de adapter in een wandcontactdoos.

OPMERKING: Gebruik uitsluitend de netspanning adapter welke is meegeleverd.

Stap 2 – Testen
Overtuig uzelf ervan dat de Lifeline Vi is geprogrammeerd met de juiste telefoonnummers, druk op de rode
alarmknop van de Lifeline Vi en controleer of hierdoor een hulpoproep naar de meldcentrale wordt verzonden.
Vergeet niet de draadloze zender te testen door op de knop daarvan te drukken en te controleren of de
hulpoproep naar de meldcentrale wordt verzonden.
Stap 3 – Gereed voor gebruik
Als de Lifeline Vi met succes is getest, is deze gereed voor gebruik.

Indien u deze informatie in een andere taal of in een groter lettertype wilt ontvangen kunt u ons bellen
op telefoonnummer:

0180 555 265
Tunstall bouwt voortdurend verder aan productinnovatie, hetgeen kan betekenen dat productspecificaties en
producten aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. Tunstall neemt geen verantwoordelijkheid
voor eventuele fouten of nalatigheid in deze informatie.
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