Installatie en gebruiksaanwijzing Sigloo geboortemelder
Installatie: stap 1
1. Koop of gebruik een aparte simkaart (normaal formaat) (prepaid of met abonnement) voor de Sigloo
geboortemelder

2. Vooraleer u de simkaart in het apparaat steekt, volg de volgende procedure:
a) Steek de simkaart in een mobiele telefoon
b) Zet de pincode van uw simkaart uit (herstart uw gsm om te zien of de pincode daadwerkelijk uitstaat)
c) Verwijder alle nummers die op de simkaart staan (bv. noodnummers)
d) Bewaar maximaal 4 nummers op de simkaart (niet op uw telefoon). Deze 4 nummers zullen opgebeld
worden bij alarm.
De eerste persoon die opgebeld moet worden → contact naam = 1
De tweede persoon die opgebeld moet worden → contact naam = 2
De derde persoon die opgebeld moet worden → contact naam = 3
De vierde persoon die opgebeld moet worden → contact naam = 4
Sla de nummers als volgt op
##0032476333140 voor België
##0031 voor Nederland
Indien u graag ook een sms wilt ontvangen, sla dan dezelfde 4 nummers op als contact
5, 6, 7 en 8.
Wij raden echter aan om enkel de nummers op te slaan die opgebeld moeten worden. Op die manier
bespaart u uw beltegoed.
e) Zorg ervoor dat de simkaart geactiveerd is. Met name prepaid kaarten kunnen een oproep naar de
provider vereisen alvorens de simkaart geactiveerd is.
g) Als u een prepaid simkaart gebruikt, zorg er dan voor dat u voldoende beltegoed heeft (meer dan € 20,00)
h) Test de simkaart door met het gsm toestel iemand op te bellen
i) Ontvangt deze persoon de oproep? Dan bent u klaar voor stap 2
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Installatie: stap 2
1. Open (het luikje aan) de achterkant van de Sigloo geboortemelder
- Steek de simkaart in de simkaarthouder.
- Sluit het luikje of sluit de achterkant van de Sigloo geboortemelder en draai de 4 schroeven vast
2. Steek het apparaat in het stopcontact
- Zet de zwarte knop aan (rechts onderaan) om de batterij van de Sigloo geboortemelder op te laden (BELANGRIJK)
- Op het scherm verschijnt de code “EE”. Na ongeveer 50 seconden zal de code “EE” verdwijnen op het scherm.
Daarna wordt het mobiel bereik weergegeven van “00”-“31” (indien er helemaal geen ontvangst is, zal het cijfer “99”
verschijnen.) Vooraleer u het nummer ziet, zal er een lichtje knipperen, welke een goede werking van het apparaat
aanduidt. Als het lichtje niet knippert, moet het apparaat getest worden.
- De volgende nummers verschijnen op het scherm:
99 of 0-3: geen of zeer zwak mobiel bereik, het apparaat zal de nummers niet opbellen bij alarm
4-10: matige gsm-ontvangst (beweeg in de stal en ga op zoek naar een plek met betere verbinding of vraag
naar de externe GSM antenne)
11-31: goede verbinding
Problemen tijdens de installatie:
- als de “EE” niet verschijnt: de pincode is niet uitgezet
- als na 50 sec E3 verschijnt en het ontvangstapparaat piept: er zijn geen gsmnummers op de simkaart
bewaard
- als na 50 sec E2 verschijnt: geen gsm verbinding, probeer het apparaat terug op te starten (zet uit en aan)
- als na 50 sec E1 verschijnt: geen simkaart in het apparaat (of geen contact met de simkaart)
3. Als het apparaat goed werkt (EE en er is een goede GSM verbinding) test je vervolgens het alarm:

- Trek de magneet uit de zender (blauw bakje)
- Het alarm zal na 2-5 seconden afgaan (het ontvangstapparaat piept, het nummer van de transmitter verschijnt op
het scherm en het ontvangstapparaat belt het eerste nummer)
- Bewaar bij het uitvoeren van het testalarm het oproepnummer van de Sigloo.
Sla het nummer op in uw contacten onder de naam ‘Sigloo’. Zo weet u bij een echt alarm dat de Sigloo u opbelt
(anders zal er een onbekend nummer verschijnen) Vraag aan de andere contacten dit ook te doen! (BELANGRIJK)
- Steek de magneet terug in de zender
- Nadat alle contacten opgebeld werden, druk je op de “RESET” knop (druk 2-3 keer totdat het nummer van de
zender verdwijnt op het scherm van het ontvangstapparaat). Het is niet mogelijk de Sigloo te resetten zolang niet
alle nummers werden opgebeld.
- Het apparaat is klaar voor toekomstige alarmen als je op het scherm een knipperend lichtje ziet en een goede gsmontvangst hebt
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Als gedurende het testalarm het ontvangstapparaat piept, maar de nummers niet opgebeld worden:
- er staan vermoedelijk andere nummers op de simkaart en daardoor staan de nummers die je bewaard hebt, niet op
eerste 4 plaatsen op de simkaart
- onvoldoende beltegoed op je simkaart
- de simkaart is niet meer geactiveerd (een simkaart die niet binnen het jaar herladen wordt, komt na 1 jaar te
vervallen waardoor het prepaid nummer van het netwerk wordt gehaald. Zodra dit nummer verwijderd is, valt de
simkaart vaak niet meer te activeren. De enige optie is dan nog om een nieuwe prepaid kaart aan te schaffen
Na het testalarm zal het GSM lichtje op het ontvangst apparaat knipperen.

Gebruik: stap 3
Wat gebeurd er als het alarm geactiveerd is:
- u hoort een piepend geluid afkomstig van het ontvangstapparaat (of van de zoemer)
- u ziet het ID nummer van de transmitter op het scherm van het
ontvangstapparaat
- het batterijniveau van de zender wordt aangeduid links van het scherm (GOOD
or BAD)
- het apparaat belt de geregistreerde nummers
Wanneer u wordt opgebeld door het alarm en het volgende nummer niet dient
opgebeld te worden, kunt u na het opnemen, “89” intoetsen. In dit geval zal het
apparaat het alarm onderbreken en de andere nummers niet opbellen.
- wanneer je de oproep niet beantwoord of weigert, zal het systeem
automatisch het volgende nummer opbellen
Nadat alle contacten werden opgebeld, druk je op de “RESET” knop (druk 2-3
keer tot het nummer van de zender verdwijnt op het scherm van het
ontvangstapparaat)
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BELANGRIJK: het is niet mogelijk de Sigloo te resetten tot alle nummers werden opgebeld.
Het apparaat is klaar voor toekomstige alarmen als je een knipperend lichtje en een goede gsm-ontvangst ziet.
Het batterijniveau van de zenders controleren:
Test alle zenders altijd voor het innaaien. Na het innaaien is het tevens aan te raden om de zenders iedere week te
controleren en te testen.
De stappen voor de controle van het batterijniveau:

1. Schakel het ontvangstapparaat uit en koppel de voedingskabel los
2. Houd de RESET-knop ingedrukt terwijl u het apparaat inschakelt.
3. Op het display moet u “- -“ zien.
4. Neem het magneetje uit de zender.
5. Op de display ziet u een nummer tussen 00 en 99.
6. Als het getal lager is dan 60, is het beter om de zender op te laden (het alarmeert nog steeds bij 10 of hoger).
7. Na het uitvoeren van de test, zet u de ontvanger uit en sluit u de voedingskabel opnieuw aan.

Tijdens een testalarm wordt het batterijniveau tevens links van het schermpje aangeduid.
- als het groene lampje brandt: voldoende batterij en klaar voor gebruik
- als het rood lampje brandt: onvoldoende batterij. Breng binnen of verstuur om te herladen en te voorzien van een
nieuwe behuizing
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Tijdens het veulenen:
Bewaar een reservemagneet in de box van de drachtige merrie zodat je onmiddellijk de magneet kan vervangen (op
die manier spaar je de batterij en zal de zender langer meegaan)
Na het veulenen:
Naai de zender uit en maak hem schoon met water, zeep en een borstel. Vergeet ook de ingang van de magneet
niet.

Aarzel niet ons te contacteren indien u verdere assistentie nodig hebt.
Wim Soens +32 479 795 687 of +32 51 77 88 10
We wensen jullie veel moeiteloze bevallingen met de Sigloo geboortemelder!

NV Keros is niet verantwoordelijk voor het misgaan van een geboorte
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