Startersgids Senioren GSM met losse knop
1.

Korte samenvatng

Inhoud van de levering
•
•
•
•
•
•

1 mobiele telefoon
1 herlaadbare baterij (1050mAH)
1 USB oplader
1 Desktop laadstaton
1 handleiding
1 waterproof paniekknop op afstand en nekkoord

Belangrijkste product kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Dual Band GSM 900 / 1800
2” TFT kleurenscherm
Geschikt voor hoortoestel (compatbel met HAC M3/T3 Device)
3 sneltoetsen (M1 / M2 / M3)
Amplifcate -30dB
beltoon volume meer dan 100dB
Groot letertype / normaal letertype
Zaklamp

Belangrijk!

• Langdurige blootstelling op een hoog volume kan oorschade berokkenen bij de ontvanger.

Nood SOS Functes
•
•
•
•
•

SOS Help toets
Bellen naar 3 SOS alarmnummers
SOS SMS naar 3 SOS alarm SMS nummers
SOS oproep gaat niet per vergissing naar het antwoordapparaat
IPX4 Waterproof paniekknop op afstand – draadloze acteve SOS helpfuncte

Overzicht

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zaklamp
Gaatje voor nekkoord
Oorluidspreker
LED indicator
Linker sofkey
Bel toets / aanvaard gesprek
M1/M2/M3 in te stellen geheugen toetsen
* toets Speciale ontgrendel toets
OP/NEER toetsen
OP = naar bericht / NEER = naar telefoonboek
10. Rechter sofkey – backtoets
11. Toestel ON/OFF – Einde gesprek
12. Microfoon
13. # toets – veranderen van invoermethode
1 4 . Oplaad contacten
1 5 . L u i d s p r e ke r
1 6 . SOS help schuifnop
1 7 . Aansluitng voor koptelefoon
1 8 . USB oplaad poort
1 9 . O nt g r e n d e l i n g s to e t s
2 0 . Vo l u m e t o e t s e n
2 1 . Zaklamp schakelaar
2 2 . Gaatje voor nekkoord
2 3 . Panieknop op draadloze knop

2. Standaard Telefooninstellingen
Stap1: Installeer de SIM kaart

Stap 2: Installeer de baterij

Stap 3: Laden van de mobiele telefoon

1.
2.

Plaats de telefoon op het desktop laadstaton
Verbindt de USB oplaadkabel met de USB poort van het desktop laadstaton

NOTA: Zorg ervoor dat de oplaadkabel verbonden is met het stopcontact.

U kan ook de USB oplaadkabel rechtstreeks aansluiten op de USB aansluitng van de telefoon.
NOTA:
De eerste keer laadt U de telefoon voor meer dan 12 uren. De volgende keren is een oplaadbeurt van 2 uren voldoende
om de telefoon volledig op te laden. Baterijen nemen met verloop van de tjd af. Dit betekent dat de beltjd en de
stand-by tjd afnemen bij regelmatg gebruik.

Stap 4: Toestel aan/uitschakelen
Hou de knop
ingedrukt totdat het toestel wordt ingeschakeld
Voer de PIN van de SIM kaart in, indien nodig.
Druk
om de PIN te bevestgen.
Hou de knop
ingedrukt totdat het toestel wordt uitgeschakeld.

Stap 5: Instellen Datum/tjd

Druk “Menu”  “Instellingen”  “Klok & Alarm”
Ga naar “tjd/datum”  “Tijd/datum instellen”
Voer de tjd en de datum in.
Voer de huidige tjd in: Uren (HH), minuten (MM)
Druk
om de datum in te voeren.
Voer de huidige datum in : jaar (YYYY), maand (MM), dag (DD)
Druk
om je ingave te bevestgen.
Druk
om terug te keren naar de inacteve modus.

Weergave symbolen
weergave baterij

Inbox vol (knipperend)

signaalsterkte

SMS Received

Alarm aan

Gedempt

Koptelefoon geconnecteerd

Trilling, dan bel

Gemiste oproep
Enkel trilfuncte

GPRS Actef
Stl

Roaming

Vaste GPS Locate

trilling en bel

Bluetooth aan (Optonele Functe)

Beltoon aan

Bluetooth zichtbaarheid uit

GPS aan
GPS slaaptoestand

Bluetooth is geconnecteerd
Toetsblokkering aan

3. Installatie meerdere functies
Installate taal

In de weergave instellingsmenu, kunnen o.a. taal, screensaver, etc. aangepast worden naar persoonlijke behoefes.
1. Ga naar “Menu” “Instellingen”  “Telefooninstellingen”  “Taal”
2. Druk
om de gewenste taal te selecteren.
3. Druk
om te bevestgen.

Instellen letergroote
U kan de letergroote van de weergave kiezen voor een betere zichtbaarheid.

1.
2.
3.

Grote letergroote
normale letergroote
Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “Telefooninstellingen”  “Letergroote”
Selecteer “Klein” of “Groot”
Druk
om te bevestgen.

Weergave beltoon en volume
Weergave beltoon/geluid
1. Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “Geluidsinstellingen”  “Tooninstellingen”
2. Selecteer “Beltoon”, “Bericht”, “Wekker” and “Toetsenbord”

3.
1.
2.
3.

Kies de gewenste beltoon and selecteer
om te bevestgen.Weergave Volume
Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “Geluidsinstellingen”  “Volume instellen”
Selecteer “Beltoon”, “Volume berichtoon”, “Volume wektoon”, “Toetstoon” and “Volume systeemtoon”
Kies de gewenste toon volume en selecteer
om te bevestgen.

Volume Waarschuwing! Wanneer de handsfree-functe actef is, of wanneer de noodoproep geactveerd is, houd U
best de mobiele telefoon niet tegen je oor wanneer deze aan het bellen is. Dit kan Uw gehoor beschadigen.

Weergave Menu blokkeerfunctes
U kan bepaalde functes uitschakelen om het gebruik van Uw telefoon te vereenvoudigen.
1. Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “Blokkeerfuncte”
2. Selecteer elke functe “Kalender”, “Rekenmachine”, “FM Radio”, “Bluetooth”, SOS instellingen” en “Geluidsprofel”
die U wenst uit te schakelen.
3. Druk
om in te schakelen. Druk nogmaals
om uit te schakelen.

Installate M1/M2/M3 Snelkies nummer
U kan Uw favoriete telefoonnummer, dewelke u het meeste belt, opslaan. (vb. uw familie, beste vrienden of
hulpdiensten).
Hou de knop M1/M2/M3 ingedrukt om snel te bellen.

1.
2.
3.
4.

Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “M1/M2/M3 instellen”.
Druk M1/M2/M3 direct kiesnummer
Druk “Ok”  “Uit telefoonboek” telefoonnummer verschijnt.
Druk
om uw selecte te bevestgen.

Of

1. Ga naar “Menu”  “Instellingen”  “M1/M2/M3 instellen”
2.

Druk M1/M2/M3 direct kiesnummer

3. Druk “Ok”  “Toevoegen van nieuwe ” ”naar SIM/naar Phone”. Geef nummer en naam in
4. Druk
om te bevestgen.
Installate Bluetooth koptelefoon (Bluetooth is optonele functe)

Sla dit gedeelte over als uw telefoon geen Bluetooth heef.
1. Ga naar “Menu”  “Bluetooth”  ”Apparaat zoeken”.
2. U dient de Bluetooth in te schakelen. Druk op “Aan” om te bevestgen.
3. Koppel de koptelefoon met de mobiele telefoon.
4. Misschien dient U de toegangscode in te voeren bij de connecte. Raadpleeg de handleiding van je Bluetooth
koptelefoon.
5. Ga naar “Menu”  “Bluetooth”  “Geluidspad”.
6. Selecteer “Bluetooth hoofdtelefoon”.
NOTA:
Als de koppeling is geslaagd, kan u een zelf een oproep doen of een oproep ontvangen met je Bluetooth koptelefoon.
De Bluetooth koptelefoon wordt niet meegeleverd in het pakket..

4. Eenvoudige Installatie SOS Noodgeval
Stap1: Installate externe drukpaniekknop (DPK)
DEZE STAP1 IS REEDS GEDAAN VOOR DE VERZENDING
U kan de afzonderlijke paniekknop, meegeleverd in de doos, gebruiken om de noodmodus draadloos te actveren.
Externe Drukpaniekknop Installate
Ga naar “Menu”  “SOS-Instellingen”, geef de toegangscode “901745”, ga naar “DPK-instelling”  “DPK

registrate”.
1. Selecteer “aan/uit DPK”, druk
om te actveren.
2. Druk
om naar “DPK Registrate” te gaan en druk
om in te voeren.
3. Selecteer een register, leg de paniekknop dicht bij de telefoon, en houd de paniekknop gedurende 3 seconden
ingedrukt. Voer de toegangscode “2835” in en druk op OK op te bevestgen. De paniekknop is succesvol
geregistreerd en kan nu gebruikt worden.
4. Druk
om terug te keren naar inacteve modus.

Stap2: Invoeren alarmoproepen
NOTA:
Alle telefoonnummers in Hulpinstellingen moeten ingegeven worden in Internatonal modus, vb. +33XXXXXXXXXXX

1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar “Menu”  “SOS Instellingen”, toegangscode invoeren ”901745”.
Druk
om “Alarmoproep instellen” in te voeren.
Druk
Selecteer Alarmnummer 1/2/3 voor het alarmoproep dat moet ingesteld worden.
Druk
om “Optes” in te voeren.
Druk
om “ok” te selecteren.

Druk
om het op te slagen nummer in te voeren. Alle telefoonnummers in SOS instellingen moeten ingegeven
worden in Internatonal modus, vb. +33XXXXXXXXXXX
6. Druk
om te bewaren.
7. Druk
om terug te keren naar inacteve modus
Bewaar 3 help spraaknummers die achtereenvolgens gebeld zullen worden in noodgeval. Als geen nummer is
ingesteld, zal de telefoon het nummer 112 bellen.

Stap3: Invoeren Alarm SMS nummers (Facultatef)
1. Ga naar “Menu”  “SOS Instellingen”, invoeren toegangscode ”901745”, ga naar “Stel ALARM SMS-nummers
in”.

2. Druk
3. Druk
4. Druk

om Alarm SMS nr.1/2/3 te selecteren voor het Alarm SMS nummer dat dient ingesteld te worden.
om “Optes” in te voeren.
om “ok” te selecteren.

Druk
om het telefoonnummer in te voeren dat bewaard moet worden. Alle telefoonnummers in SOS
instellingen moeten ingegeven worden in Internatonal modus, vb. +33XXXXXXXXXXX
5. Druk
om te bewaren.
6. Druk
om terug te keren naar inacteve modus.
NOTE:
In tegenstelling tot noodoproepnummers, worden de Alarm SMS nummers verwitgd via SMS wanneer een
noodoproep zich voordoet.
Een nood SMS maakt melding van datum, tjd, en, indien beschikbaar, de GPS coördinaten .

5.

Noodoproep (SOS)Belfuncte

Deze mobiele telefoon is voorzien van een geschikt noodoproep SOS belfunte. 3 alarmoproepen en 3 alarm SMS
nummers kunnen ingegeven worden voor noodoproep en nood SMS.

Hoe actveer ik de Noodoproep belfuncte?
U kan de noodoproep belfuncte actveren door één van de volgende 5 manieren te volgen.

-

-

Druk
SOS Help toets aan de achterkant van het toestel stevig naar boven of;
Houd de Paniekknop voor meer dan 2.5 seconden ingedrukt of;
Je kan nog steeds een acteve noodfuncte gebruiken als de telefoon is uitgeschakeld. Druk eenvoudigweg stevig
naar boven op
SOS Help toets in de OFF modus van de telefoon. Zorg ervoor dat de SIM kaart geen SIM lock
en TOEGANGSCODE heef. Want in dit geval kan de noodoproep niet geactveerd worden.

Hoe de Noodoproep functe annuleren?
-

Druk neerwaarts op
SOS Help toets of;
Druk “Cancel” knop als de noodoproep geactveerd wordt door de draadloze knop

Verloop van de SOS functe
Step 1: Start SOS spraakoproepen - Volgorde
-

Wanneer de SOS oproepfuncte geactveerd is, begint de SOS oproep na een zekere tjd.

-

U kan 3 SOS oproepnummers (familie, buren, vrienden.....) bewaren. Deze nummers, dewelke reeds eerder
bewaard zijn in een bepaalde volgorde, zullen automatsch gebeld worden in noodgeval wanneer de SOS functe
geactveerd is.
Indien er geen contact gelegd wordt met het eerste nummer, zal automatsch het tweede nummer opgebeld
worden. Indien geen contact met het tweede nummer, zal het derde nummer gebeld worden.

-

Indien er contact gemaakt wordt, zal de telefoon automatsch overschakelen op handsfree. De persoon die
opgebeld wordt, moet binnen de 30 seconden op de “#” knop drukken. Indien dit niet gebeurd, zal het gesprek
onderbroken worden. Bevestging met “#” knop is nodig opdat de SOS oproep niet zou overschakelen op het
antwoordapparaat.

De telefoon verzendt een “eerste SMS” met een vorige vaste GPS locate. Hoofddoel van deze SMS is om de alarm SMS
nummers te verwitgen dat het SOS alarm geactveerd is.

Stap 2: GPS inschakelen voor GPS locatebepaling (Facultatef)
-

De GSM is voorzien van een GPS ontvanger. De GPS functe van uw telefoon zal automatsch ingeschakeld worden
in noodgeval en zal trachten de locate te bepalen.
Belangrijk :
Het GPS signaal gaat niet door muren of andere obstakels.
GPS signalen kunnen binnenshuis niet ontvangen worden.

Stap 3: verzenden van SOS SMS met locate (Facultatef)
-

De GSM verzendt een SOS SMS naar de 3 alarm SMS nummers. (het bericht omvat de tjd, datum en laatst
gekende of huidige GPS coördinaten). Het scenario kan variëren volgens de ingegeven SOS instellingen. (Indien de
GPS niet geactveerd is of indien er geen GPS signaal ontvangen kan worden, zal de GPS automatsch geactveerd
worden en zal de laatst gekende geldige GPS locate verstuurd worden.)

NOTA:
Uw telefoon zal de alarm SMS met locate blijven verzenden volgens de vooraf ingestelde intervallen, totdat de
SOS functe is uitgeschakeld.

-

Wanneer de GPS locate is vastgelegd onder een heldere hemel, dan zal de telefoon steeds “SMS met locate”
verzenden volgens de instellingen van Alarm SOS interval verzending. Deze SMS bevat lengtegraad, breedtegraad
en andere nutge informate.

Stap 4: Verzenden “negeer SOS” SMS
-

De telefoon zal een SMS “?>MRSF” verzenden naar de alarm SMS nummers wanneer de SOS functe is uitgezet.
DUS BELANGRIJK : wanneer er nummers worden ingebracht die verwitgd worden via SMS MOET het alarm
gestopt worden op de telefoon, zoniet zal de telefoon alarmen blijven versturen via de SMS.
Indien het alarm uitgeschakeld wordt op de telefoon wordt er een SMS verstuurd met volgende inhoud '?
>MRSF' dit ter bevestging dat het alarm is uitgeschakeld door de hulp vragende.

Conveteren GPS coördinaten naar een adres :
Ga naar htps://www.gps-coordinaten.nl/gps-coordinaten-converteren
SMS die je ontvangt in geval van alarm :

Hieruit haal je Noord en Oosten graden (N en E) en deze breng je in zoals onderaan, je krijgt dan de lokate op de kaart.

