Kv-alarm

Een alarmsysteem voor een vakantiehuis is een niet zo vaak voorkomende voorziening.
Hoewel het niet direct een noodzakelijk kwaad is in onze wijk, er wordt niet vaak ingebroken
hier, geeft het veel mensen wel een veilig gevoel. Als u van mening bent dat een alarm niet
nodig is in deze wijk, gebruik het dan niet.
Het systeem werkt op raam en deurbeveiligingen en op infrarood bewegingsmelders,
De huishoudelijke hulp heeft een keecard om het alarm uit te zetten.
Er zijn drie alarminstellingen:
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Algeheel (alle sensoren)
Alleen de buitendeuren en ramen U kunt binnen alles doen zolang er geen
buitendeur of een raam wordt geopend/gesloten.
Noodoproep (SoS)
Deactiveren van het alarm

Het activeren en deactivering van het alarm werkt middels de afstandsbediening of via het
bedieningspaneel. De vertragingstijd is 10 seconden
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Via de afstandsbediening: druk op de knop met afbeelding van het gesloten slotje
Druk op het symbool daaronder
Druk op de SoS knop (een vooraf ingegeven nummer wordt gebeld, Svp eerst
opgeven)
Druk op het symbool met het geopende hangslotje

Via het bedieningspaneel:
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druk op het symbool met het gesloten slotje
druk op het symbool met het gebakje.
Gebruik het display en druk op het telefoonsymbool, een vooraf ingevoerd
nummer (eerst opgeven) wordt gebeld.
Druk op het symbool met het geopende hangslotje

Als het alarm afgaat:
Het alarm gaat maximaal 3 minuten af, zowel binnen als buiten. Stoppen door het invoeren
van de code daarna drukken op het symbool met het geopende hangslotje
De huidige code is 1234. Wij kunnen deze code voor u wijzigen ! (svp een 4 cijferige code
opgeven)
Het alarmapparaat werk tevens als noodtelefoon. Een vooraf ingesteld nummer wordt gebeld
als op de telefoonknop wordt gedrukt. Indien u hier gebruik van wenst te maken geef dan svp
het nummer aan mij door inclusief landnummer. Service is kostenloos.

Camera bewaking
Buiten de woning staan 4 camera’s opgesteld welke gericht staan op de toegangspaden, deze
kunnen door de gasten 24/7 op de recorder worden opgenomen. De recorder staat in de
huiskamer onder de televisie. Deze extra bewaking service voor uw meegebrachte spullen is
kostenloos.
Let wel het is niet mogelijk om de camera’s te verstellen of te verplaatsen. Rond het
zwembad of gericht op het zwembad zijn geen camera’s

