
 

 

 

 

 

 

 

QUICK GUIDE  

 

 

MOBEYE ALARMMELDER 

CM4500-LA 

 

 

 

Set-up procedure 

voor NightWatch gebruikers 
 

  



 

 

 

 

 

Inhoud van de CM4500-LA: 

- Mobeye CM4500-LA alarmmelder 

- Kabel naar de LivAssured Nightwatch (bevestigd aan de CM4500-LA) 

- Netstroomadapter met stekker (bevestigd aan de CM4500-LA) 

- Simkaart (geplaatst in de CM4500-LA) 

- Plastic kaart waaruit de simkaart is genomen 

- Quick guide en volledige handleiding 

  



Beste gebruiker van de NightWatch, 

 

Bij uw NightWatch systeem is de Mobeye CM4500 meegeleverd als 4G 

LTE-M-alarmmelder. Om alles correct in te stellen, is het belangrijk dat 

u alle stappen van deze handleiding doorloopt. In de laatste stap zult u 

een testalarm maken, waarmee u kunt controleren of alles goed is 

ingesteld. 

Voor de volledige uitleg van de GSM-melder, verwijzen we u naar de 

meegeleverde handleiding. 

 

1. AANMELDEN IN DE MOBEYE INTERNET PORTAL 

Ga naar     www.mymobeye.com  

en meld u aan voor een nieuw 

account.  

 

U ontvangt een e-mail met een link om het account te bevestigen. Na 

de bevestiging kunt u inloggen op de portal. 

 

2. SLUIT DE ALARMMELDER AAN OP DE NIGHTWATCH 

De alarmmelder is voorzien van twee kabels: 

 

1. Steek de ‘telefoon’ connector 

in de ingang van het basis-

station van de Nightwatch.  

 

2. Steek de stekker van de zwarte 

netstroomadapter in een stopcontact. 

 

Het LED-lampje op de alarmmelder zal eerst meerdere keren vier keer 

kort rood knipperen, daarna rood/groen tijdens het zoeken naar 

netwerkverbinding en, zodra de netwerkverbinding is gemaakt, groen 

blijven. Dit kan de eerste keer een aantal minuten duren. 

  



3. ACTIVEREN VAN DE MOBEYE SIMKAART 

In de alarmmelder zit een simkaart. Deze is al betaald voor het 1e jaar. 

 

In uw doosje vindt u een plastic kaartje waar de simkaart uit is gehaald. 

Op dit kaartje staat een nummer onder de barcode. Voor het activeren 

van de simkaart en het toewijzen aan het 

apparaat, kies op het scherm ‘Toevoegen’ voor  

‘Activeer simkaart’. 
 

Vul het simkaartnummer in. U kunt het hele 

nummer intypen, of enkel de laatste 8 getallen. 

 

Een pop-up venster vraagt om een naam en 

locatie in te geven als herkenning voor uw 

apparaat. U kunt deze velden later aanpassen.

  
 

(Als eerst om een apparaat type of contract type wordt gevraagd, kiest 

u de regel waarin “CM4500” staat.) 

 

4. INSTALLEER DE MOBEYE MESSAGES APP  

Installeer de  Mobeye Messages app uit de Play Store/App Store op 

de telefoon van alle contactpersonen voor de alarmontvangst. De 

registratiecode zal later worden verstuurd. 

5. INSTELLINGEN EN CONTACTPERSONEN IN DE MOBEYE PORTAL 

Het dashboard laat meerdere blokken zien: 

 

Status & Historie 

Het statusblok toont waarden over de status van de alarmmelder. 

Een "Gesynchroniseerde" status met de vermelding "Nee" betekent dat 

nieuwe instellingen naar het apparaat moeten worden overgebracht. 

De historie toont de historische gebeurtenissen. Klik op "alle events" 

voor de volledige lijst.  

Activeer simkaart 

Toevoegen 

Tip: vul “NightWatch” 

met de gebruikersnaam 

in als naam en het adres 

of kamernummer als 

locatie. 



Apparaatinstellingen 

De standaard instellingen zijn geschikt voor gebruik met de 

NightWatch. Er zijn geen aanpassingen nodig. 
 

De apparaatgegevens bevatten de naam en locatie van het apparaat 

en kunnen hier worden gewijzigd. Deze teksten worden in de berichten 

opgenomen om het apparaat te duiden. 
 

Alarmdoormelding 

In het blok ‘Contactpersonen voor meldingen’ zet u de contact-

personen die alarm- en serviceberichten ontvangen via een push-app 

en oproep (of sms/e-mail). Serviceberichten kunnen waarschuwingen 

zijn over gemiste testmeldingen. Leg een contact eerst aan en voeg 

deze dan toe. Dit kan via de + of in het hoofdmenu onder de blauwe 

tab Contacten. Begin het nummer met de landencode (+316, +32). 

- Selecteer "App-bericht" voor een push-bericht. Een contactpersoon 

ontvangt dan (eenmalig) een sms-code voor registratie in de app. 

Zie stap 4 voor de installatie van de Mobeye Messages app. 

- Selecteer optioneel "Spraakoproep" als fallback: Als geen van de 

contacten het app-bericht bevestigt, volgt een spraakoproep. 

- Als er geen app-bericht is ingesteld voor een contact, maar wel een 

spraakoproep, wordt deze oproep altijd gedaan (ook als andere 

contacten app-berichten ontvangen). 

- Als sms en/of e-mail is ingesteld bij een contact, wordt deze altijd 

verzonden. 

- Een app-bericht kan worden verzonden als groepsbericht (naar alle 

contacten tegelijk) of via een escalatieplan (waarbij een "bevestiging" 

voorkomt dat het app-bericht ook naar een volgend contact gaat). 

- Pas de volgorde van ontvangst bij "Escalatie" aan met de ▲ en ▼. 
 

Berichtteksten 

De berichtteksten worden, naast de naam 

en locatie, in de berichten opgenomen. 

Deze teksten zijn aanpasbaar.  

Belangrijk: Verander de tekst 

“Noodoproep” (drukknop) 

naar "Handbediening". 

Verander de tekst bij ingang 1 

naar "Epilepsie-alarm ". 



6. DE ALARMERING  

De Mobeye alarmmelder wordt automatisch geactiveerd als de 

NightWatch een alarm ontvangt. Daarnaast wordt hij geactiveerd door 

minimaal een seconde op de knop aan de achterkant te drukken. De 

alarmmelder stuurt het bericht naar de portal en van daaruit door naar 

de ingestelde contactpersonen. Let op dat oproepen en sms van het 

creditsysteem worden afgeschreven (app-berichten en e-mails zijn 

onbeperkt). 

 

7. BEWAKING VAN DE KEEP-ALIVE (TESTMELDING) 

Elke 7 dagen wordt een testbericht verzonden naar de Mobeye Portal. 

(Enkel) indien het bericht niet tijdig ontvangen is, stuurt de portal een 

uitzonderingsbericht naar de service contactpersonen. Controleer in 

dat geval of de alarmmelder correct werkt middels het uitvoeren van 

een test. 

 

8. HET UITVOEREN VAN EEN TESTALARM 

Wanneer alles correct is aangesloten, kunt u een testalarm initiëren om 

te controleren of alles goed is ingesteld. 

1) Neem de NightWatch armband van de oplader. Het basisstation en 

de armband zullen nu rood flitsen ten teken dat nog geen hartslag 

gevonden is.  

2) Laat een hartslag lezen door de armband stil op iemands huid te 

plaatsen. 

3) Zodra de hartslag gelezen wordt, knipperen zowel de armband als 

het basisstation groen. 

4) Neem de armband in uw hand en schud deze gedurende ruim 10 

seconde heel snel heen en weer. Daarna zal de NightWatch een 

testalarm geven en zullen de ingestelde contactpersonen 

geïnformeerd worden. 

 

  



9. VOORBEELD SITUATIES 

1) Gebruiker Jan Jansen drukt op de paniekknop aan de achterzijde. 

De contacten ontvangen het volgende bericht: 
 

Handbediening van uw systeem NightWatch Jan Jansen op locatie 

Dorpsstraat 1. 

 

2) De NightWatch signaleert een aanval. De contacten ontvangen een 

melding met het volgende bericht: 
 

Epilepsie-alarm van uw systeem NightWatch Jan Jansen op locatie 

Dorpsstraat 1. 
 

3) De app is geïnstalleerd bij meerdere contactpersonen en ingesteld 

op "escalatie". Gebruiker Jan Jansen is ingesteld als het eerste 

contact in de rij. De NightWatch signaleert een aanval. Eerst krijgt 

Jan Jansen een app-bericht op zijn telefoon. Omdat het een loos 

alarm is, bevestigt Johann het alarm door op de bevestigingsknop 

in de app op zijn telefoon te drukken. De andere contacten zullen 

de melding niet ontvangen. Als Johan het bericht niet kan beves-

tigen, wordt de volgende contactpersoon verwittigd (enzovoort). 

 

10. SIMCONTRACT 

De kosten van Sim/Mobeye Portal zijn al voor het gehele eerste jaar 

betaald. Tegen het einde van het jaar zal de beheerder een e-mail 

ontvangen. Het contract kan dan worden verlengd (4 EUR + 

BTW/maand) of worden opgezegd. Als tussentijds meer credits nodig 

zijn dan aanvankelijk toegewezen, ontvangt de beheerder e-mails. 

 

 

We wensen u veel comfort met uw alarmsysteem. Kijk voor vragen over 

de Mobeye alarmmelder op www.mobeye.com.  



 


