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1. Apparaat aan/uit zetten door het rode telefoontje ingedrukt te houden.  

2. Wanneer het apparaat aan staat kan een inkomende oproep worden beantwoord met het groene 

knopje. In normale stand kunnen de snel kiesnummers worden ingedrukt om uit te bellen naar de 4 

voorgeprogrammeerde voorkeuzenummer.  

3. Bij het indrukken van de rode SOS-KNOP worden de voorgeprogrammeerde SOS-events geactiveerd. 

Dit kan betekenen een SMS met Google Maps locatie, een telefoontje naar een collega (of meerdere 

collega’s) of een combinatie hiervan. 

Het apparaat gaat in alarm in de volgende situaties: 

1. Wanneer de SOS-knop wordt geactiveerd (5 seconden ingedrukt houden). 

2. Geen beweging. Wanneer 180 seconden geen beweging wordt geregistreerd gaat het apparaat in 

vooralarm. Als hier niet binnen 30 seconden op wordt gereageerd, gaat het toestel uitbellen. 

3. Impact. Als hier niet binnen 30 seconden op wordt gereageerd, gaat het toestel uitbellen. 

4. Vrije val. Als hier niet binnen 30 seconden op wordt gereageerd, gaat het toestel uitbellen. 

5. Hoekdetectie. Wanneer het toestel 180 seconden horizontaal wordt geregistreerd gaat het apparaat 

in vooralarm. Als hier niet binnen 30 seconden op wordt gereageerd, gaat het toestel uitbellen. 

In geval dat de SOS-knop 5 seconden wordt ingedrukt zal het apparaat direct gaan uitbellen. In geval 2, 3, 4 

en 5 zal het apparaat eerst in een vooralarm gaan om te verifiëren dat het daadwerkelijk een noodsituatie 

is. Wanneer er niks aan de hand is kan het vooralarm worden beëindigd door het rode telefoontje 

ingedrukt te houden.  

  

  Batterijniveau     SOS-knop wordt ingedrukt  

  SOS Event  Gps actief  

   ManDown alarm actief/fail \ Apparaat belt uit 

  GPS niet beschikbaar  Alarm afgehandeld 

 

SOS-KNOP 

Opnemen 

/omhoog in menu 

Omhoog in menu 

Aan/uit knop/ophangen 

/alarm annuleren/ naar 

beneden in menu 

Ingang SIM-kaart 

Menu Knop 

Snel kiesnummers  

Omhoog n menu 


