Persoonlijk alarm
Oproep knop

Aan/uit knop

SOS knop

In deze handleiding zullen we ons beperken tot het gebruik van dit product als paniekknop en
mobiele telefoon voor gebruik in geval van nood, niet met de applicatie zoals beschreven in de
meegeleverde originele handleiding.

Belangrijk!
Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer weergave ondersteund en of deze actief is, dit is
noodzakelijk want anders kunnen de ontvangers van de alarmen niet zien van wie de oproep komt.
Indien deze service niet actief is neem dan contact met uw telefoonprovider.

SIM-kaart plaatsen (nano)
-

Open het toestel aan de achterkant door de vijsjes los te schroeven
(De juiste schroevendraaier is meegeleverd)
Open de houder voor sim
Breng de SIM in, het schuine hoekje links bovenaan
Sluit het toestel voorzichtig

-

Let op:
Let er bij het sluiten van het toestel op dat het rubbertje op zijn plaats blijft, enkel zo is het toestel
spatwaterdicht.

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uit staat
Zorg ervoor dat de SIM actief is
Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien je
éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan.
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Opstarten van het toestel
Druk gedurende 2 seconden op de aan/uit knop om het toestel aan te zetten.
Om het toestel af te zetten, druk je 3 seconden op de aan/uit knop.
Leg het toestel buiten of op de vensterbank zodanig dat het vrij zicht heeft naar de satellieten.
Wanneer je rechts bovenaan in het scherm ‘3G’ ziet staan, is de GPS actief en kan u aan de slag.

Geautoriseerde nummers instellen
U kan tot 8 verschillende nummers instellen.
Om het eerste geautoriseerde nummer in te stellen stuurt u onderstaande SMS naar het
oproepnummer van de SIM:
123456A1,XXXXXXXXXX
Waarbij XXXXXXXXXX het geautoriseerde nummer is.
Zo vervangt u voor elk bijkomend nummer A1 door: A2-A8
U krijgt volgende boodschap terug :
1TEL OK!XXXXXXXXX
Let op!
Alle ingestelde nummers krijgen een SOS melding via SMS.
Enkel de eerste ingestelde nummer wordt opgebeld.
Alle nummers kunnen bellen naar het alarm, bijvoorbeeld nadat ze een nood SMS gekregen
hebben.

SOS melding uitsturen
Druk 2 seconden op de SOS knop om een noodsignaal uit te sturen.
Er wordt een SOS SMS gestuurd naar alle geautoriseerde nummers en de eerste ingestelde nummer
krijgt een noodoproep.
Deze SMS bevat:
-

HELP ME
Datum
Tijd
Snelheid
Google link ( kan geopend worden met een smartphone)
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SOS melding annuleren
Bij een foutieve druk op de knop kan het alarm annuleren door opnieuw 2 seconden op de knop te
drukken.

Volume instellen
Tijdens het houden van een gesprek met het alarm en de geautoriseerde nummer die opneemt, kan
het volume worden aangepast.
Luider zetten kan door kort te drukken op de oproep knop.
Stiller zetten kan door kort te drukken op de aan/uit knop.

Bellen naar een geautoriseerd nummer
Om te bellen naar een van de vooraf ingestelde nummers met het persoonlijk alarm kan door 2
seconden te drukken op de oproep knop.
Er verschijnt A1 t.em. A8 op het scherm.
Om naar boven en beneden te scrollen, gebruik je de oproep knop en de aan/uit knop. Wanneer de
gewenst nummer is aangeduid, klik je kort op de SOS knop om deze te selecteren.
Het alarm belt nu naar het vooraf ingestelde nummer dat je gekozen hebt.
Gebruik de SOS opnieuw om de conversatie te stoppen.

Handsfree communicatie instellen
Ingestelde nummers kunnen inbellen op het persoonlijk alarm, er begint dan 2-wegs communicatie.
Na 4 keer rinkelen neemt het persoonlijk alarm op en begint de communicatie.
Het commando hiervoor is: 123456Q3,0
(Deze functie staat standaard ingesteld)

Wil je liever zelf kiezen om op te nemen?
Het commando hiervoor is: 123456Q3,1
Nu kan je zelf kiezen om op te nemen met het persoonlijk alarm door te drukken op de SOS knop.

Val alarm instellen
Om het valalarm te activeren stuur je onderstaande SMS:
123456KLXXX
Waarbij XXX ingevuld dient te worden met een nummer van 000 tot 255. Waarbij 000 niet gevoelig is
en 255 heel gevoelig. Wij raden aan om 050 in te stellen.
Je krijgt een bevestiging terug:
SET Low-g Threshold OK!
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Wanneer het alarm een val detecteert, wordt er een SMS gestuurd naar het eerst ingestelde nummer
en krijgen alle ingestelde nummers achtereenvolgens een noodoproep.

Inluisteren op het alarm
Om te kunnen inluisteren op het persoonlijk alarm, stuur je volgende SMS:
123456U1
Wanneer je dan belt naar de module kan je inluisteren in plaats van dat er een
tweewegscommuncatie ontstaat.
Wil je instelling terugzetten naar tweewegscommunicatie bij inbellen op de module? Stuur
onderstaand commando:
123456U0

Een positie verkrijgen
Geautoriseerde nummers kunnen een SMS versturen naar de module om de locatie op te vragen,
door volgend commando te versturen:
123456F

Batterij laag alarm
Het eerste geautoriseerde nummer kan een ‘batterij laag’ alarm ontvangen.
Dit stel je in door onderstaande SMS naar het alarm te sturen:
123456N1,yy
Waarbij yy moet vervangen worden door het percentage van de batterij waaronder er een melding
moet uitgestuurd worden.
Bijvoorbeeld: 123456N1,30 dan verkrijgt de eerste geautoriseerde nummer een melding wanneer
het alarm een batterijpercentage heeft lager dan 30 procent.

Alarm resetten
Om het alarm te resetten stuurt u het volgende commando:
RESET!
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