Senioren comfort telefoon met draadloze alarmknop.

Lees deze handleiding aandachtig en test de ingestelde alarmnummers en de werking (afstand) van
de knop alvorens het toestel als gebruiksklaar te beschouwen!
Het toestel werkt op 4 x AA batterij, breng deze vooraleer over te gaan tot de programmatie.
INSTELLEN VAN DE TAAL
Druk “MENU”, druk “UP” tot “language” verschijnt, druk “OK”, selecteer nu met de “UP/DOWN”
uw taal en druk “OK”.
INSTELLEN VAN DE TIJD
Selecteer “tijd/datum” via menu en druk “OK”. U kunt nu jaar, maand, dag, minuten en uren
aanpassen via de “UP/DOWN” toetsen. Bevestigen doet u telkens met “OK”.
INSTELLEN GESPROKEN COMMANDO'S
U kunt het toestel zo instellen dat de meeste commando's gesproken worden. Hiervoor selecteert u
“spraak” via “MENU” en selecteert u “voice on”, sluit af met “OK”.
INSTELLEN HELDERHEID LCD SCHERM
Staat standaard ingesteld op “3”, via “MENU” → “display contrast” kunt u deze instellen tussen 1
en 5 via de “UP/DOWN” toetsen.
KOPPELEN VAN DE LOSSE PANIEKKNOP
De bijgeleverde paniekknop is reeds verbonden met de telefoon en hoeft dus niet meer
geprogrammeerd te worden!
Mocht u in de toekomst meer noodknoppen willen koppelen (tot 5 stuks) of verwijderen dan gaat u
via “MENU” naar “nieuwe noodknop”, hier kunt u via de “UP/DOWN” toets een nieuwe knop
toevoegen of verwijderen.
INSTELLEN VAN DE ALARMFUNCTIE EN NUMMERS.
Selecteer via “menu” “emergency call”
Hier vind u 3 verschillende functies :
Boodschap opnemen :
Hier kunt u een boodschap inspreken van 20 seconden die de personen die de alarmoproep
ontvangen zullen te horen krijgen. Om in te spreken druk op “OK” en spreek na de beep, na opname
druk terug “OK”.

Controle boodschap :
Hier kunt u de opgenomen boodschap her beluisteren, indien deze niet ok is gaat u terug naar
bovenstaande stap.
Emergency number :
Hier kunt u tot 10 nummers inbrengen die zullen gebeld worden in geval van alarm. Rechtsboven in
het scherm ziet u de nummering van 1 tot 10, bevestig nummer via “OK” en ga naar volgende. Om
een nummer terug te verwijderen, ga naar het betreffende nummer en druk “DEL”.
TELEFOONBOOK INSTELLINGEN
NIEUW CONTACT INBRENGEN
Druk “BOOK/ESC” → “MENU” en breng nummer in en druk “OK” nu kunt u de naam van het
contact inbrengen via het klavier (zelfde als SMS functie)
Om een nummer uit het telefoonboek terug te verwijderen selecteert u het nummer en drukt u op
“DEL”.
BELLEN UIT HET TELEFOONBOEK
Druk “BOOK” ga door de lijst met “UP/DOWN” → selecteer het te bellen contact en druk
“OK/DIAL”
SOS KNOP EN FOTOKNOPPEN OP TOESTEL TOEWIJZEN AAN EEN CONTACT
Selecteer het gewenste contact in het telefoonboek, druk de gewenste knop gedurende 3 seconden
in, bevestig met “OK”
GEBRUIK VAN DE PANIEKKNOPPEN
Bij een druk op de draadloze paniekknop of de knop op het toestel gaat er gedurende 15 seconden
een “pre-alarm” (luide beep) af, gedurende deze 15 seconden kan het alarm terug uitgeschakeld
worden via een druk op de knop. Na deze 15 seconden begint het toestel uit te bellen naar de
geprogrammeerde alarmnummers.
De personen die het alarm ontvangen zullen eerst de voor geprogrammeerde voice boodschap te
horen krijgen.
Het toestel zal de alarmlijst afbellen in de aangemaakte volgorde en elk nummer proberen te bellen
gedurende 60 seconden. De persoon die het alarm ontvangt dient op de “0” van zijn telefoon te
drukken, dit is zeer belangrijk om het onderscheid te maken met een mailbox, indien er niet
op de “0” gedrukt wordt binnen de 60 seconden zal de oproep over gaan naar de volgende
persoon!
Na het indrukken van de “0” gaat er automatisch een 2 minuten durende hands-free communicatie
van start.
De draadloze knop kan ook gebruikt worden om een inkomende oproep aan te nemen en af te
sluiten, het toestel schakelt dan automatisch in hands free.

