
 
 

Koppelen paniekknop/personenalarm 
 

Ga nu met uw tablet / laptop of desktop naar https://app.thuislink.com      en log in met uw account. 

1. Klik in het linker menu op ‘Sensor toevoegen’ en vervolgens op de groene knop ‘Naar nieuwe sensoren 
zoeken’. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen 
worden 

2.  Voeg nu de sensor toe door onderstaande actie op de sensor uit te voeren: 
 

 

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje 
lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden 
sensor.  

3. Klik op ‘ok’. Het type sensor wordt automatisch  
getoond.  Type bij locatie de naam van de sensor ‘personenalarm”. 

4. De personenalarm is nu direct klaar om te gebruiken.  
 
 
 

 

 

 

Tips 

• Het personenalarm is niet waterdicht. Pas daarom op met water of het gebruik in erg vochtige 
ruimtes.  
• Het personenalarm is alleen bedoeld voor binnenhuis gebruik. Waarschijnlijk kunt u het 
personenalarm ook rondom uw huis gebruiken met een straal van maximaal 30 meter van de centrale.  
• Test het bereik voor het gebruik eerst goed uit door in uw woning zo ver mogelijk van de centrale af 
te gaan staan en op de knop te drukken. Kijk in de gebeurtenissen van het menu “overzicht” om te 
zien of de centrale een gebeurtenis heeft ontvangen van de paniekknop. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Maak een alarmregel voor de sensor 
 
Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als een bepaalde sensor of iets detecteert. Maak voor 
het personenalarm een alarmregel aan zodat u of uw naasten worden geïnformeerd bij een druk op 
de knop van het personenalarm. 

1. Klik in het linker menu op ‘Mijn alarmregels’. 
2. Klik op ‘Alarmregel toevoegen’. 
3. Vul de naam van uw alarm in, bijvoorbeeld ‘personenalarm’. 
4. Selecteer de Paniekknop sensor. 
5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het 

systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.  

Zie onderstaande voorbeeld: 

 



 
 

 


