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Opladen

Functie:
Zorgt ervoor dat de batterij van de SoloProtect ID volledig
opgeladen is.
Gebruik:
Koppel de SoloProtect ID aan de lader via de Micro-USB poort,
zoals je hier ziet. Het batterijsymbool en het LED-lampje worden
voor een korte tijd rood van kleur. Wanneer de batterij volledig is
opgeladen, zie je een vol batterijsymbool en brandt het LED-lampje
ononderbroken groen.
• Het kost minimaal twee uur om de SoloProtect ID volledig op te
laden.
• Tijdens het opladen is het alarmsysteem inactief.
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In-/uitschakelen

Functie:
De SoloProtect ID in- of uitschakelen.
Gebruik:
Druk de gemarkeerde knoppen tegelijkertijd in, totdat je een trilling
voelt.
Aan – Je voelt een trilling waarna de SoloProtect ID de volgende
stappen doorloopt: symbool, lampje, trilling en pieptoon.
Uit – Je voelt twee trillingen.
• Wanneer je de SoloProtect ID van de lader haalt, dan is deze
geactiveerd.
• Wanneer je de SoloProtect ID aanzet, zal het apparaat een
standplaatsbepaling proberen te maken als onderdeel van de
opstartprocedure. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie.
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Statuscontrole

Functie:
De netwerkdekking en de batterijsterkte controleren voordat je aan het werk gaat.
Gebruik:
Druk de knop die je hier ziet twee seconden in om de statuscontrole te starten.
Het LED-schermpje en de LED-lampjes beginnen te knipperen en het alarmsysteem
trilt drie keer. Jouw SoloProtect ID gaat de statuscontrole nu uitvoeren. De
LED-lampjes en displaysymbolen zullen eerst rood knipperen voordat ze
ononderbroken groen (het alarmsysteem geeft een trilling af ter indicatie), oranje
(het alarmsysteem geeft een trilling af ter indicatie) of rood branden ter
aanduiding van de netwerkdekking en de batterijsterkte (dit kan 20 seconden
duren). Zodra de statuscontrole voltooid is, zal het alarmsysteem een
standplaatsbepaling maken. Je ziet dit op het display en aan een blauw knipperend
LED-Lampje. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie.
• Wanneer de status van de batterij of de signaalsterkte rood is, kun je niet op je
SoloProtect ID vertrouwen.

Korte handleiding

4

Oranje alarm

Functie:
Gebruik het ‘oranje alarm’ om vooraf details over jouw locatie op te
nemen en/of een timeralarm te starten.*
Gebruik:
Druk de gemarkeerde knop in totdat je drie korte trillingen voelt.
Wanneer de LED-lampjes en het display beginnen te knipperen, kun je
jouw bericht inspreken. Het display wordt ononderbroken oranje om
aan te geven dat je nog tien seconden de tijd hebt voordat de opname
wordt beëindigd.
* Timeralarm is geen standaard ingestelde optie.
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Rood alarm

Functie:
Gebruik een ‘rood alarm’ wanneer je bang bent dat je persoonlijke
veiligheid in gevaar is.
Gebruik:
Houd de aangegeven knop twee seconden ingedrukt, totdat je drie korte
trillingen voelt en het alarmsymbool wordt weergegeven. Dit betekent
dat het ‘rood alarm’ geactiveerd is en de oproep wordt doorverbonden
met de alarmcentrale. Wanneer je vervolgens twee trillingen voelt ben je
daadwerkelijk verbonden met de alarmcentrale. Deze twee trillingen
worden iedere tien seconden herhaald, zolang als er verbinding is. Wil je
een ‘rood alarm’ annuleren, geef dan eerst aan de alarmcentrale door
dat je veilig bent, waarna je nogmaals de knop indrukt totdat je twee
lange trillingen voelt.
* Vraag je werkgever naar de precieze instellingen van het ‘rood alarm’.
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Valalarm

Functie:
Het Valalarm (ook wel bekend als man down alarm), dient alarm te slaan bij
valincidenten en/of wanneer je onwel wordt*. Er opent een tweezijdige
audioverbinding waardoor je met de medewerker van de alarmcentrale kunt
communiceren.
Gebruik:
De SoloProtect ID herkent een valincident en/of onwel worden en gaat vervolgens in
een vooralarmfase waarbij het alarmsysteem met tussenpozen trillingen en
piepgeluiden afgeeft. Door het alarmsysteem te bewegen, annuleer je de
vooralarmfase (je voelt dan twee sterke vibraties). Door het alarmsysteem op te
pakken, wordt de vooralarmfase automatisch geannuleerd. Wanneer er geen actie of
beweging tijdens de vooralarmfase wordt geregistreerd, wordt er een echt alarm
geactiveerd en wordt de alarmcentrale ingeschakeld. Door de manier van trillen weet
de alarmcentrale dat het om een valalarm gaat, waardoor zij via het alarmsysteem
direct contact met de gebruiker proberen te maken door tegen de gebruiker te praten.

• Laat jouw SoloProtect ID niet onbeheerd achter, dit kan een vals alarm veroorzaken.
• *controleer bij je werkgever of deze optie is ingeschakeld op jouw SoloProtect ID.
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Trekalarm

Functie:
Activeert automatisch een ‘rood alarm’ wanneer jouw SoloProtect ID
met geweld van je wordt weggetrokken wanneer je deze met een
nekkoord draagt.
Gebruik:
Wanneer de SoloProtect ID met geweld bij de gebruiker wordt
weggetrokken, schakelt het alarmsysteem over op een ‘rood alarm’ en
opent er een verbinding met de alarmcentrale. Om dit alarm te
annuleren, plaats je het pinnetje weer terug in het alarmsysteem.
Vervolgens vertel je de alarmcentrale dat je het alarm sluit. Wacht totdat
je twee trillingen in de vorm van een hartslag voelt. Houdt dan de ‘rode
alarm’ knop ingedrukt totdat je twee sterke vibraties voelt. Het rode
alarm is nu afgesloten.
• Let op: wanneer je geen discreet alarm wilt slaan kun je ook zelf, door
de pin uit jouw SoloProtect ID te trekken, een ‘rood alarm’ activeren.
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Standplaatsbepaling

Functie:
Gebruik dit in combinatie met de statuscontrole om jouw
standplaatsbepaling te verwerken.
Gebruik:
Houd de gemarkeerde knop twee seconden ingedrukt om de
statuscontrole te starten.
Het LED-lampje gaat blauw knipperen en er verschijnt een
Standplaatsbepalingssymbool. Zodra je standplaats is bepaald, wordt het
lampje ononderbroken blauw en voel je een korte trilling. Dit kan
maximaal twee minuten duren.
• Standplaatsbepaling werkt niet binnenshuis. Daarvoor gebruik je het
oranje alarm.
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Multifunctionele knoppen

Functie:
Je kunt elke gemarkeerde knop gebruiken voor een audio-oproep of
het verzenden van een sms bericht naar een vooraf geprogrammeerde
contactpersoon*.
Gebruik:
Druk op een van de gemarkeerde knoppen. Als je drukt voor een
gesprek, voel je twee trillingen en het blauwe LED-lampje blijft
knipperen tijdens het gesprek. Druk nog een keer op dezelfde knop om
het gesprek te beëindigen, je voelt dan nogmaals twee trillingen. Het
alarmsysteem trilt drie keer wanneer je op een knop voor een sms
bericht drukt.
• De multifunctionele knoppen zijn niet bestemd voor gebruik in een
alarmsituatie.
* Stem de inhoud/functies van de knoppen met jouw werkgever af.
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Verzorging en onderhoud
• Gebruik de ‘statuscontrole’ regelmatig. Wanneer je een rood lampje ziet bij de signaal- of batterijsterkte kun je niet op je
alarmsysteem vertrouwen.
• Spreek regelmatig het ‘Oranje alarm’ in, geef je naam en volledige locatie door.
• Houd jouw SoloProtect ID schoon met alcoholvrije reinigingsdoekjes en wees voorzichtig dat je het alarmsysteem niet
stoot/onnodig laat vallen.
• De SoloProtect ID is niet waterbestendig; vermijd blootstelling aan regen en andere vochtige omstandigheden.
• Als je de SoloProtect ID aan een nekkoord draagt, controleer je de pin regelmatig. Als de pin beschadigd is moet je deze
vervangen;
• Zorg ervoor dat je jouw SoloProtect ID regelmatig oplaad, het liefst iedere dag.
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