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Welkom! 
Archipel Thuis heet u van harte welkom als deelnemer van 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 
 
 

1. U kunt alarm maken door op de alarmhanger / horloge 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 de centrale zegt u dat het om een 

vals alarm gaat. 

  



4. Na verloop van tijd meldt de meldcentrale zich en vraagt: 

Wat kan ik voor u doen? 

 
5. Wanneer u kunt antwoorden doe dat dan. Als u niet 

antwoordt, wordt het alarm doorgezet. 

 

6. De alarmmelder werkt alleen in en om uw huis. Dus bij het 

boodschappen doen werkt hij niet. U kunt de alarmmelder 

wel omhouden. 

De alarmmelder kan gedragen worden in de douche.  

Draag de alarmmelder altijd als u thuis bent. 
 

7. Indicatielampje van het alarmapparaat 

          Het alarmapparaat heeft de beschikking over een lampje 
          dat de status van de verbinding aangeeft. 
 
       - Groen         - Verbinding OK 
       - Rood / Groen knipperend              - Oproep 
       - Piepend geluid en rood knipperend  - Er is een onderbreking 
             van de stroom of de    
             telefoonaansluiting 
 

8. Als u een storing constateert (of vermoedt) aan het  

alarmapparaat, belt u dan zo snel mogelijk met de  

CommunicatieCentrale van Lunetzorg.  
 
 

 
Voor vragen rondom Personenalarmering  
bel: 0800-0717 

 
 

 
Voor melden storingen 
bel: 088-5520166 

 


