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SIM-kaart plaatsen

Toestel aan- en uitzetten

De SIM-kaart is niet inbegrepen.
Een Nano SIM-kaart is verkrijgbaar bij uw telecomwinkel.

1sec.

•
•

Schroef het paneel los en verwijder deze.

•

Plaats de SIM-kaart en zorg ervoor dat deze geactiveerd
is met een tegoed.

•

Plaats het paneel weer terug en draai de vier schroeven
vast.

TIP

Toestel aanzetten: Druk 1 seconde op de Bel-toets, alle
LED’s knipperen snel. Het toestel kan ook automatisch
worden ingeschakeld door het in de basisunit te
plaatsen.

3sec.

Controleer voordat u de SIM-kaart plaatst of de SIMkaart een PIN-code heeft of niet, zo ja, gebruik dan een
mobiele telefoon om de PIN code van de kaart te
verwijderen.

Toestel opladen
•

Toestel uitzetten: Houd de Bel-toets en de SOS-toets
samen 3 seconden ingedrukt tot de LED’s uitgaan.

Stille-modustoets
•

Plaats het toestel op de basisunit om op te laden.

•

Sluit de USB-kabel van de basisunit aan op de ACadapter.

Het lampje op de basisunit brandt tijdens het opladen en
brandt continu als het toestel volledig is opgeladen.

TIP

Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op
gedurende ongeveer 2~3 uur.

TIP

Als het energieniveau onder 20% daalt, wordt een
waarschuwing ‘batterij bijna leeg’ gestuurd naar mensen
op de contactlijst via sms of telefoontje.
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•

Dubbelklik op deze toets om spraakwaarschuwingen
uit te schakelen, dubbelklik nogmaals om
spraakwaarschuwingen in te schakelen.

GPS-verbinding maken
•

Ga voor de eerste verbinding voor GPS-functies naar
buiten of ga bij een raam staan zodat het toestel
verbinding krijgt met de satellieten. Dit kan enkele
minuten duren, afhankelijk van uw omgeving.
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SOS-alarm activeren

Wat betekenen de lampjes?
Signaallampje - groen

(Druk 3 - 4 seconden)

Groen

Lampje knippert één Lampje knippert twee keer
keer elke 3 seconden elke 3 seconden

Betekenis

Het toestel heeft
een stabiel mobiel
signaal

sos

Als u hulp nodig hebt, druk dan 3-4 seconden op de
SOS-toets tot u een gesproken aanwijzing hoort voor het
activeren van een SOS-alarm. Zo start de reeks “help
me!” sms-berichten naar uw contactnummers voor
noodgevallen, gevolgd door de uitgaande oproepen.
•

•

•

Positielampje - blauw

Als het toestel geen verbinding kan maken met het
eerste nummer belt het na 10 seconden het tweede
nummer. Als ook met het tweede nummer geen
verbinding kan worden gemaakt, maakt het systeem
verbinding met het derde nummer, etc.
Tussen elke oproep zit 10 seconden gedurende welke
de gebruiker de oproepsequentie kan stoppen of een
mogelijk vals alarm kan voorkomen door op de SOStoets te drukken. De ontvanger van de oproep kan de
sequentie ook stoppen door op 1 te drukken op zijn
mobiele telefoon tijdens het gesprek.

Blauw

Lampje knippert
één keer elke 3
seconden

Lampje knippert
twee keer elke 3
seconden

Lampje uit

Betekenis

Het toestel heeft
geen laatste
locatieverbinding

Het toestel heeft
een laatste
locatieverbinding

Het toestel
maakt
geen
verbinding
met de
laatste
locatie

Vermogenslampje - rood

Gebruik de toetsen +/- aan de zijkant om het
geluidsvolume aan te passen tijdens een gesprek.

TIP

Het toestel is geregistreerd
op het mobiele netwerk

Vergeet niet de nummers voor noodgevallen te
programmeren. Het is niet verplicht om alle tien
geautoriseerde nummers in te stellen, maar er moet er
altijd minimaal één worden ingesteld.
Tijdens de oproepsequentie moet u even wachten. Er kan
vertraging zijn omdat het alarm belt naar telefoons die
evt. buiten bereik zijn of waarop de voicemail is
geactiveerd.

Rood

Rood aan
(ononderbroken)

Rood knippert snel twee keer
achter elkaar elke 3 seconden

Betekenis

Toestel is volledig BLE aangesloten
opgeladen

Rood

Rood snel
knipperend

Betekenis

Batterijvermogen is Het toestel laadt op
minder dan 20%

Rood uit of langzaam
knipperend

Bellen

(3 seconden
indrukken)

•

sos

Druk 3 seconden op de Bel-toets om te bellen. U hoort
een piepsignaal en vervolgens belt het toestel het
ingestelde nummer.

Voorzichtig
Volg de instructies op voor een maximale levensduur van
het toestel.
•

Gebruik en bewaar het toestel niet op stoffige plaatsen.

•

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude
omgeving.

•

Reinig het toestel met droge doek.

•

Gebruik voor de reiniging geen chemicaliën of
reinigingsmiddel.

Waarschuwing: Houd het apparaat op minstens 25 cm
afstand van een pacemaker.
•

Druk op de SOS-toets om de oproep te beëindigen.
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Waarschuwing: Houd de IMEI en SIM geheim anders
kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden.
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