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              Handleiding LifeGuard  
I Introductie 
De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm 
bij onderdompeling in water en bij verdwalen.   
 
Ga naar www.manual-guide.com om de video’s te bekijken. 
 

II Beschrijving 

      
 

III Werking 
1. De armband inschakelen 
Om de armband in te schakelen, plaatst u deze met de bovenkant boven op de “Bracelet Switch” 
op het basisstation (er zit daar een magneet in het basisstation die u van de buitenkant niet ziet), en 
LED-lamp C zal 1 x rood oplichten om aan te geven dat de armband is ingeschakeld. LED-lamp C 
knippert 1 x per 7 seconden totdat de armband uitgeschakeld wordt.  
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Om de armband uit te schakelen, plaatst u hem weer op de ‘Bracelet Switch’ en dan knippert 
LED-lamp C een paar keer snel om aan te geven dat hij uitgeschakeld wordt. Als de armband 
uitgeschakeld is, knippert LED-lamp C niet meer.  
 
De armband kan niet ingeschakeld worden als deze niet opgeladen is. Zie Sectie V voor instructies 
voor het opladen van de armband.  
 
2. Het basisstation inschakelen  
Sluit de DC adapter (bij gebruik binnenshuis) aan op een geschikt stopcontact of plaats (bij 
gebruik buitenshuis) 4 AAA batterijen in de achterkant van het basisstation, en zet de Aan/Uit 
schakelaar op AAN (LED-lamp B wordt groen). Het basisstation is nu ingeschakeld. Na 25 
seconden (koppelperiode), gaat LED-lamp B uit en licht elke 12 seconden groen op om aan te 
geven dat hij nog steeds ingeschakeld is.. 
 
3. Het LifeGuard basisstation koppelen met de armband 
Voordat het alarmsysteem kan werken, moet het basisstation aan de armband ‘gekoppeld’ worden.  

 
3.1) Zet de armband aan; 
 
3.2) Zet het basisstation aan; 
 

Als beide units correct zijn ingeschakeld, geeft het basisstation binnen enkele seconden een piepje 
om te bevestigen dat ze goed gekoppeld zijn (als u twee armbanden heeft zult u twee piepjes 
horen). Als u geen piepje hoort, is de LifeGuard niet goed gekoppeld aan de armband en moet u 
controleren of zowel de armband als het basisstation ingeschakeld zijn.   
 
Normaal gesproken hoort u bij het koppelen een piepje als u een armband heeft en twee piepjes als 
u twee armbanden heeft.  
 
De LifeGuard kan niet goed koppelen met de armband als de batterij van de armband niet volledig 
is opgeladen (zie hoofdstuk IV 2) 
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Let op: Als het basisstation ingeschakeld is, maar de armband niet of deze waarschuwt dat 
de batterij moet worden opgeladen, zal na 25 seconden het alarm van het basisstation afgaan 
om aan te geven dat er geen signaal ontvangen wordt van de armband.  
 
Bijzondere situatie: Als u maar één armband heeft en bij het koppelen toch twee piepjes 
hoort, dan maakt uw basisstation ook verbinding met de armband van een andere familie in 
de buurt. In dit geval moet u ver genoeg (ongeveer 50 meter) bij die andere armband 
vandaan lopen voordat u de LifeGuard laat koppelen. 
 
4. Bevestig de armband rustig en stevig om de pols van het kind. Gebruik de sleutel van de Life 
Guard om de sluiting te vergrendelen, (als deze vergrendeld is staan de vier punten bijna in een 
rechte lijn) en te voorkomen dat de armband over de hand van het kind kan afglijden.  
Let op: Als u de riem door de sluiting trekt, moeten de vier punten van de sluiting in een rechte 
hoek (dwars op elkaar) staan (zie de foto hieronder).  

 
 

5. Stel de afstand van het Anti-Verdwalen alarm in. 
De afstand van het Anti-Verdwalen alarm kan ingesteld worden van 5 - 50 meter.  
 

5.1) Zorg dat de armband om de pols van het kind zit. 
 
5.2) Zorg dat de gewenste afstand tussen basisstation en armband zit; als u de afstand op 10 
meter wilt instellen, laat u uw kind (dat de armband om heeft) op 10 meter afstand van het 
basisstation staan.  
 
5.3) Houd het basisstation vast en druk op de knop S totdat LED-lamp B groen knippert; laat 
de knop los en de instelling wordt automatisch opgeslagen. Deze instelling kan enkele 
seconden duren met LED-lamp B uit en de piep die klinkt 

 
De afstandsinstelling heeft een geheugen; als de afstand eenmaal ingesteld is, wordt hij 
opgeslagen voor de volgende keer.  
 
Als u een basisstation met twee armbanden heft, moet u ervoor zorgen dat er maar één 
armband ingeschakeld is bij het instellen van de afstand (de andere armband moet 
uitgeschakeld zijn). Nadat de instelling voltooid is, zullen allebei de armbanden dezelfde 
afstandsinstelling tot het basisstation hebben. Dat wil zeggen, dat u de afstand maar een keer 
hoeft in te stellen met een armband.  
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6. Stel het alarm in op de gewenste functie. 
De LifeGuard heeft twee functies:. 
1) Anti-Verdwalen afstandsalarm gecombineerd met alarm bij onderdompeling in water; 
2) Alleen alarm bij onderdompeling in water.. 
 
Als u de LifeGuard alleen wilt gebruiken als alarm bij onderdompeling in water, blijft u op de 
knop R drukken tot LED-lamp B rood knippert. LED-lamp B knippert om de 12 seconden om te 
bevestigen dat het alarm werkt.  
 
Om terug te gaan naar het Anti-Verdwalen gecombineerd met alarm bij onderdompeling in water, 
drukt u weer op knop R totdat LED-lamp B groen knippert. LED-lamp B licht om de 12 seconden 
groen op om te bevestigen dat het alarm werkt.  
 
De functie-instelling heeft geen geheugen, de standaard status is het Anti-Verdwalen alarm 
gecombineerd met alarm bij onderdompeling in water.  
 
ZEER BELANGRIJK: Alleen alarm bij onderdompeling in water is niet 100% veilig, omdat 
het alarm dan niet afgaat als het kind buiten de ingestelde afstand in het water valt. We 
raden gebruikers niet aan om deze functie te gebruiken en wij aanvaarden geen wettelijke 
verantwoordelijkheid als er dan een tragisch ongeval gebeurt.  
 
7. Controleer het volume van het alarm. 
Draai aan het volumecontrole wieltje aan de zijkant, u kunt het volume aanpassen van zacht naar 
hard (ongeveer 100 dB).  
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IV Waarschuwingen 
1. Alarm dat de batterij van het basisstation bijna leeg is: Als er 4 AAA batterijen gebruikt 
worden als stroomvoorziening, geeft het basisstation een alarmsignaal als de batterijen bijna leeg 
zijn. Als dat het geval is, komt er een geluid uit het basisstation, ‘Beep…Beep…Beep…’, en 
LED-lamp B blijft rood. De LifeGuard kan niet opnieuw gebruikt worden; vervang de batterijen 
of sluit het station op het lichtnet aan via de adapter. 
 
2. Alarm dat de batterij van de armband bijna leeg is: Als de oplaadbare batterij van de 
armband bijna leeg is, zal LED-lamp C op de armband 3 keer (rood) knipperen om de 7 seconden. 
Het alarm MAG NIET worden gebruikt en de batterij van de armband moet worden opgeladen 
(zie hoofdstuk V). Als dit alarm actief is, kan het signaal van de armband niet ontvangen worden 
door het basisstation, zodat het alarm van het basisstation ook niet zal afgaan.  
 
3. Meerdere armbanden: Een basisstation kan maximaal met twee armbanden werken. Elke 
armband moet worden gekoppeld met het basisstation (zie hoofdstuk III 3). Als u meer dan een 
basisstation en een set armbanden heeft of als een andere familie in de buurt ook een LifeGuard 
alarm gebruikt, zullen de twee LifeGuards alarmen elkaar niets storen, zo lang als het basisstation 
en de armband(en) van uw alarm goed gekoppeld zijn. Als u een basisstation met twee armbanden 
heeft, let er dan op dat allebei de armbanden een ander nummer hebben (controleer het nummer op 
de achterkant van de armband ①, ②.) 
 

        

 
4. Om het alarm te stoppen: Druk op de Reset knop en de LifeGuard schakelt terug naar de 
geactiveerde modus. Of schakel het basisstation uit, dan houdt deze op met werken 
 
5. Om het basisstation uit te schakelen: Zet de Aan-Uit knop op Uit. Als u de LifeGuard 
gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de 4 AAA batterijen uit het basisstation en berg ze 
op een veilige plaats op.  
 
6. Om de armband uit te schakelen: Plaats de armband met de bovenkant boven op de “Bracelet 
Switch” op het basisstation en LED-lamp C zal meerdere keren rood oplichten, Als de armband 
uitgeschakeld is zal. LED-lamp C niet langer om de 7 seconden knipperen.   
Denk eraan de armband altijd uit te schakelen als deze niet gebruikt wordt, anders zal deze 
helemaal leeglopen en weer opgeladen moeten worden.  
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7. De armband drogen: Als u de armband test in water, zal het alarm blijven afgaan als de 
armband niet droog is. Pak de armband en beweeg hem op en neer en het water zal er snel uit zijn.  
 
8. Het LifeGuard Alarm voor uw huisdier gebruiken: De LifeGuard kan ook in de 
Anti-Verdwalen of Anti-Onderdompeling in water stand gebruikt worden door de armband om de 
hals van het huisdier vast te maken en de juiste afstand in te stellen. 
 

V De armband opladen 
De armband heeft een oplaadbare lithium batterij en als deze bijna leeg is of als u de armband niet 
in kunt schakelen, moet deze worden opgeladen door de volgende stappen te volgen.  
 
1. Sluit het basisstation aan op de armband door middel van het speciale koppelstuk (meegeleverd), 
zoals hieronder te zien is. Gebruik een scherp puntig voorwerp op het kunststof klepje te openen. 
Steek het kleine aansluitstuk in de opening voor de oplader en het andere uiteinde in de 
oplaadopening op het basisstation.  
 

 
 
2. Zet het basisstation aan om te beginnen met het opladen van de armband. Tijdens het opladen is 
LED-lamp A rood. Als de armband volledig opgeladen is, is LED-lamp A uit. Na 4 - 5 uur is de 
armband volledig opgeladen.. 
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3.Het is beter om het basisstation tijdens het opladen van de armband op de netvoeding aan te 
sluiten met de meegeleverde adapterkabel. Maar de armband kan ook worden opgeladen middels 
de 4 AAA batterijen. (Belangrijk: dit is alleen voor noodgevallen, het kan zijn dat de armband niet 
volledig opgeladen wordt omdat de 4 AAA batterijen al gedeeltelijk zijn ontladen.) 
 
4. Zorg dat u het plastic klepje weer correct terugplaatst op het aansluitpunt aan de onderkant van 
de armband.  
 
5. De AAA batterijen van het basisstation kunnen NIET worden opgeladen.  
 

VI Algemeen onderhoud  
Doe de LifeGuard in de meegeleverde LifeGuard zak en berg hem veilig en buiten bereik van 
kinderen op. Stel het apparaat niet bloot aan vorst of hoge temperaturen 
 
Zorg dat er zich GEEN vuil, voedsel, drank of andere stoffen kunnen ophopen in de ruimte tussen 
de boven- en onderkant van de armband. Dit kan de werking van het alarm belemmeren of maken 
dat het alarm niet werkt als de armband in water wordt ondergedompeld.   
 
Maak de armband schoon door deze af te spoelen met warm (geen heet) water of door deze met 
een schone vochtige doek af te nemen. Zorg dat de armband goed droog is voordat u hem opbergt. 
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Plaats de armband NIET in de vaatwasser, wasmachine, droger of in enige ander huishoudelijk 
apparaat en droog hem niet met een föhn.  
 
Probeer NIET het basisstation en de armband open te maken.  
 
Gebruik een schone vochtige doek om het basisstation schoon te vegen. Dit is niet waterdicht, 
dompel het niet onder in water. Gebruik geen schuurmiddelen, alcohol, schoonmaakmiddel of 
oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken 
 

VII Veiligheidswaarschuwing 
Dit apparaat is niet bedoeld als vervanging van andere veiligheidsmaatregelen, zoals: 
toezicht door een volwassene, badmeesters, hekken, poorten, zwembadafdekkingen, sloten, 
enz.  
 
De afstand voor het registreren van onderdompeling in water en van verdwalen (instelbaar 
van 5 – 50 meter) is niet nauwkeurig, en in sommige omstandigheden, zoals stoorzenders, 
muren, bomen en andere obstakels, kan het bereik van het apparaat minder zijn of de 
werking afnemen.  

 

VIII Garantie & Service  
We geven een jaar garantie op de LifeGuard. Beschadiging of gevolgen van misbruik vallen niet 
onder deze garantie. 
 
Als de LifeGuard vervangen moet worden, neem hem dan mee naar uw dealer voor de 
verwijdering. Niet verbranden. Als u een extra armband nodig heeft, kunt u ook contact opnemen 
met uw dealer.   
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IX Specificaties 
 
Afmeting basisstation 140 x 66 x 23 mm  
Afmeting van de armband-zender Diameter 35 mm x hoogte 13 mm  
Afmeting van de band van de 
armband 

Lengte 19 cm x breedte 15 mm  

Batterijen basisstation 4 x AAA batterijen (niet inbegrepen), liefst alkaline  
Levensduur batterijen 
basisstation Life 

Bij normaal gebruik ongeveer 2 weken 

Batterij armband  1 x oplaadbare lithium batterij 
Levensduur batterij v.d. armband Bij normaal gebruik ongeveer 2 weken 
Oplaadtijd v.d. armband Na 4 - 6 uur is de armband volledig opgeladen  
Afstand Anti-Onderdompeling in 
water alarm 

50 meter in een open gebied zonder storende signalen 
signaal 

Afstand Anti-Verdwalen alarm 50 meter in een open gebied zonder storende signalen 
signaal 

Reactietijd alarm Binnen 7 seconden  
Geluid Alarm (maximum) 100 dB op 1 meter 
Draadloze frequentie  433 MHz (Europa)  
 


