Senioren GSM met SOS-knop

Belangrijk!
Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst gedurende 3 uur opladen via de meegeleverde
oplaadstation. Het toestel 100% opgeladen als rechts bovenaan 5 groene balkjes te zien zijn op het
scherm.

SIM-kaart plaatsen (mini = standaard)
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.
-

Open het klepje aan de achterkant
Breng de SIM in (het hoekje ‘af’ dient links bovenaan te zitten)
Breng de batterij in
Sluit het toestel

Toestel aanzetten
Het toestel zet u aan door op 3 seconden op de rode telefoontoets te drukken.
U zal gevraagd worden een taal te kiezen, uur en datum juist te zetten. Daarna komt u op het
beginscherm.
De menutaal van de senioren GSM is niet beschikbaar in het Nederlands. Dit dient geen
probleem te zijn voor ouderen, na programmatie is de menu niet meer echt nodig.
In deze handleiding gebruiken we de Engelse menutaal. Verder kan men ook nog kiezen voor:
Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
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Programmeren van contacten
Gewone contacten programmeren
Bij ‘menu’ kiest u voor ‘phonebook’ daar kan u nieuwe contacten toevoegen en deze elk een
benaming toewijzen.

Sneltoets
Indien u reeds bestaande contacten wil programmeren als sneltoets kan dit op toets A-B of op
nummer 1-9.
Ga naar ‘settings’ → ‘speed dial’. Hier kan u kiezen tussen A/B en 1-9, de status hiervan dient u
steeds aan te zetten en daarna kan u de gewenst contacten opgeven.

SOS-contacten programmeren
Er kunnen tot 5 contacten worden geprogrammeerd die gebeld worden en een sos-sms verkrijgen bij
een druk op de SOS knop.
Bij ‘menu’ kiest u voor ‘sos setting’, de status dient u aan te zetten en bij ‘sos numbers’ kan u
bestaande contacten of nieuwe nummers invoeren.
Verder hebt u de mogelijkheid om ook een sos-sms te versturen, deze functie kan u in hetzelfde
menu aan en uit zetten. Als laatste kan u de gewenste sos-boodschap programmeren.

SOS-sms’en worden gestuurd indien deze functie is ingeschakeld.
De geprogrammeerde contacten krijgen eerst een sms met daarin de zelfgekozen boodschap.
Daarna krijgen deze een tweede sms met daarin de mastcoördinaten.

Volume van het toestel
Het volume van de senioren GSM kan makkelijk aangepast worden door + en – aan de rechterkant
van het toestel. Dit kan enkel wanneer het toestel opengeklapt is.

Gebruik van de paniekknop
Door gedurende 3 seconden op de SOS knop achteraan het toestel te drukken, start u het alarm.
Een sirenegeluid start en u hebt 5 seconden tijd om een eventueel vals alarm te deactiveren. Dit doet
u door op de rode hoorn te drukken op op ‘cancel’.
Het alarm stuurt een sos-sms naar het eerste gepogrammeerde sos-contact. Vervolgens wordt het
contact opgebeld.
Zo gaat de cyclus op dezelfde manier te werk bij contact 2, 3, 4 en 5.
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Belangrijk!
Dit toestel bevat geen oproepherkenning, wanneer een gesprek met een contact heeft kunnen
plaatvinden en het gesprek stopt, zal het toestel nog steeds het volgende sos-contact bellen.
Het toestel stopt niet met zijn cyclus indien deze botst op een antwoordapparaat.
Na het laatste contact gebeld te hebben, stopt de sirene niet, men dient steeds opnieuw 3
seconden te drukken op de SOS knop om het SOS signaal te stoppen.
Men kan ook zelf een contact overslaan door gewoon op de rode hoorn te drukken.

Andere functies
Sms-berichten versturen en ontvangen
Radio beluisteren
Kalender
Alarm
Bluetooth
2 sim-kaarten
Mp3
Camera
Meeting modus (stille modus) te wijzigen met #

TN-Invest BV
Esdoornstraat 52
8300 Knokke-Heist

info@seniorenalarmen.be

0479/69.69.48

info@seniorenalarmen.nl
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