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Centrale24____________________________________ RSZK   

   
Gebruiksaanwijzing 

Personenalarmering  
Bosch HTS 62 

______________________________ 
       

Welkom! 
RSZK heet u van harte welkom als deelnemer aan de 
personenalarmering. Met onze dienst personenalarmering 
kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, met één druk op de 
knop rekenen op de hulp die u op dat moment écht nodig 
heeft.  
Wij informeren u in deze handleiding over de werking van het 
alarmapparaat en wat u kunt doen in bepaalde situaties. 
Alle alarmmeldingen komen uit bij Centrale24. Zij schakelen, 
indien nodig, de gewenste hulpverlener in. 
 
1. U kunt alarm maken door op de alarmmelder (pols- of halsmelder) 

of op de grote rode knop op het apparaat te drukken. 

 

2. Na het maken van een alarm gaat de grote rode knop eerst 

branden en daarna knipperen, terwijl het apparaat vertelt dat er 

alarm is gemaakt.  

 

3. Als u per ongeluk een alarm maakt, NIET RENNEN! HET GEEFT 

NIETS DAT U PER ABUIS ALARMEERT!  

Zodra er contact is met Centrale24 zegt u dat het om een vals 

alarm gaat. 

  

4. Na verloop van tijd meldt Centrale24 zich en vraagt: “Wat kan ik 

voor u doen?” 

 

5. Wanneer u kunt antwoorden (ook vanuit een andere ruimte), doe 

dat dan. Als u niet antwoordt, wordt het alarm doorgezet. 
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6. De alarmmelder werkt alleen in en om uw huis. Dus bij het 

boodschappen doen werkt hij niet. U kunt de alarmmelder wel 

omhouden. 

Draag de alarmmelder altijd als u thuis bent, hij kan eventueel ook 

gedragen worden in de douche. 

 

7. Indien er wijzigingen in uw situatie plaatsvinden geef dit dan  
        direct door aan RSZK via telefoonnummer 088 – 245 77 95 of via  
        dienstverlening@rszk.nl. U kunt hierbij denken aan: 
     - ander/nieuw telefoonnummer 
     - nieuw adres 
     - andere/nieuwe sloten op uw deur / wijziging kluiscode 
     - wijziging gegevens contactpersonen 
     - wijziging in gezondheid en/of medicatie bij spoedgevallen 
 

8. Twijfelt u of het apparaat goed werkt? Alarmeert u dan gerust, u 

geeft gewoon aan bij Centrale24 dat het gaat om een test. 

 

Storingen 

 

9. Knippert de blauwe knop? Het apparaat heeft een storing.  

Door nogmaals op de knipperende blauwe knop (S) te  
drukken kunt u horen wat er aan de hand is. 
In geval van een storing belt u zo snel mogelijk met Centrale24. 

 
 

Melding: Stroomuitval 
De stroom is weggevallen. Het apparaat blijft nog  ± 48 uur werken. LET 
OP! Als u een digitale aansluiting (via modem) heeft, functioneert het 
modem niet meer en zal het apparaat zijn alarm niet meer kunnen 
melden. Wanneer de stroom terug komt zal het apparaat weer werken 
en krijgt u de melding: stroomuitval beëindigd. 

 
Melding: Storing telefoonlijn 
Controleer of de stekker van de telefoon er nog inzit. 

 
 

 

Voor vragen personenalarmering Voor melden storingen 

RSZK      Servicedesk Centrale24   

Telefoon (088) 245 7795 Telefoon  088-5520170 

E-mail:    dienstverlening@rszk.nl  

 


