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Opladen

Functie: Ervoor zorgen dat de batterij van de SoloProtect Watch volledig geladen is.
Gebruik: Laadt de SoloProtect Watch op door de 4-pins magnetische aansluiting te
koppelen aan de lader. Tijdens het opladen zal het batterij icoon met tussenpozen
knipperen.
Wanneer volledig opgeladen zal het icoon ononderbroken groen blijven.
De maximale batterij capaciteit is 24 - 48 uur.
* Het kost minimaal twee tot drie uur om de SoloProtect Watch volledig op te laden.
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In-/uitschakelen

Functie: De SoloProtect Watch in- of uitschakelen.
Gebruik:
Aan: Druk de gemarkeerde aan- en uitknop minimaal drie seconden in. Het alarmsysteem
gaat aan, geeft het SoloProtect logo weer, geeft een pieptoon en zal eenmaal trillen.
Wanneer de SoloProtect Watch eenmaal aan is, zie je op het scherm de datum, tijd en
statusbalk.
Uit: Druk de gemarkeerde aan- en uitknop minimaal drie seconden in. Het alarmsysteem zal
eenmaal trillen, het SoloProtect logo weergeven en een pieptoon afgeven alvorens het
alarmsysteem uitschakelt.
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Statuscontrole

Functie: De netwerkdekking en batterijsterkte controleren voordat je alleen aan het werk gaat.
Gebruik: Om een statuscontrole uit te voeren, veeg je door het menu naar het 'statuscontrole'
icoon. Druk op het icoon. Het icoon zal veranderen van kleur en je zal een korte trilling voelen.
Zodra de statuscontrole voltooid is, zal het icoon terugkeren in zijn originele staat. Vervolgens kun
je in de statusbalk de batterijcapaciteit, mobiele netwerksterkte en het locatiebepaling signaal
controleren.
Batterijcapaciteit - aangegeven door de kleur van het batterijcel pictogram.
Groen = Hoog, Oranje = Gemiddeld, Rood = Laag
Mobiele netwerksterkte - aangegeven middels de kleur van de verticale strepen.
Groen = Sterk, Oranje = Gemiddeld, Rood = Laag, Grijs = Geen
Locatiebepaling: wanneer het locatiebepaling pictogram weergegeven wordt, heeft er een
succesvolle locatieﬁx plaatsgevonden. Is er geen pictogram zichtbaar, dan is er geen locatieﬁx
beschikbaar op de SoloProtect Watch.

• Pas op: SoloProtect Watch gaat na een periode van inactiviteit automatisch over in een stand-by
modus. Het alarmsysteem staat echter nog steeds aan.
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Oranje alarm

Functie: Gebruik het 'Oranje alarm' om vooraf details over jouw locatie op te nemen.
Gebruik: Veeg door het menu naar het 'Oranje alarm' icoon:
Druk op het icoon. Het icoon zal veranderen van de kleur wit in oranje en je zal drie korte
trillingen voelen. (Begin nog niet met praten).
Zodra het alarm verbonden is, zul je nog een korte trilling voelen - je hebt nu 20 seconden de
tijd om jouw bericht in te spreken.
Eenmaal voltooid zal je nog een korte trilling voelen om aan te geven dat het 'Oranje alarm'
automatisch beëindigd is.
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Rood alarm

Functie: Gebruik een 'Rood alarm' wanneer je bang bent dat jouw persoonlijke veiligheid in gevaar is.
Gebruik: Druk de aangegeven SOS-knop minimaal drie seconden in. Je zal een korte trilling voelen en het
scherm zal blanco worden.

Je kunt het 'Rode alarm' ook openen door naar het 'Rode alarm' icoon te vegen in het menu. Druk op het
icoon en het alarmsysteem zal een keer trillen en het scherm zal blanco worden om het alarm discreet uit
te kunnen voeren. (Pas op: deze mogelijkheid is minder discreet).

SOS

Eenmaal verbonden voel je nog een korte trilling. Vervolgens zullen tijdens het alarm periodiek korte
trillingen plaatsvinden om aan te geven dat een medewerker van de alarmcentrale naar jouw situatie
luistert.

Als je een ‘Rood alarm’ wil annuleren, vertel je de alarmcentrale dat je veilig bent
en dat je het alarm nu gaat beëindigen. Je kunt jouw boodschap eenvoudig aan
de alarmcentrale doorgeven door tegen jouw SoloProtect Watch te praten. Druk
vervolgens eenmaal op de aan- en uitknop, je zal dan een korte trilling voelen
om aan te geven dat jouw ‘Rood alarm’ nu beëindigd is.
„Rode Alarm” knop
Vraag jouw werkgever wat de precieze instelling van het ‘Rood alarm’ is.
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Locatiebepaling (via GPS)

Functie: Gebruik dit in combinatie met de 'Statuscontrole' om jouw locatieﬁx te updaten.
Gebruik: Veeg door het menu naar het 'Statuscontrole' icoon:
Druk op het icoon. Het icoon zal veranderen van kleur en je zal een korte trilling voelen.
Zodra de 'Statuscontrole' voltooid is, zal het icoon terugkeren in zijn originele staat.
Locatiebepaling - als het locatiebepaling icoon zichtbaar is, dan heeft er een succesvolle
locatieﬁx plaatsgevonden.
Wanneer het icoon niet zichtbaar is , dan is er geen locatie beschikbaar op de
SoloProtect Watch.
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Verzorging en onderhoud
• Na een periode van inactiviteit, gaat de SoloProtect Watch automatisch over in Stand-By modus, de Watch is nog
steeds aan wanneer deze in Stand-By modus verkeerd.
• Gebruik regelmatig de functie 'Statuscontrole'.
• Zorg ervoor dat je jouw SoloProtect Watch regelmatig oplaad. Liefst iedere 24 uur.
• Verwijder a.u.b. niet het etiket van jouw SoloProtect Watch.
• Spreek regelmatig een boodschap in via het 'Oranje alarm'.
• Jouw SoloProtect Watch is ook uitgerust met een hartslagmeter en stappenteller, deze kun je gebruiken door te vegen
door het menu.
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Tel: +31 (0)20 709 51 27
support@SoloProtect.nl
www.SoloProtect.com

