Go

Korte handleiding
In-/uitschakelen

Opladen
Functie: Hiermee kun je zorgen dat de SoloProtect Go batterij volledig opgeladen
blijft.

Functie:
De SoloProtect Go in- of uitschakelen

Gebruik: Koppel de kabel van de SoloProtect Go oplader aan de aangegeven
micro-USB-aansluiting (achter het verwijderbare gedeelte en aangegeven met een
USB opladen symbool).

Gebruik:
Aan: Druk de gemarkeerde knop minimaal drie seconde in. Het alarmsysteem zal nu
een pieptoon geven en eenmalig trillen. Eenmaal ingeschakeld zal de SoloProtect Go
automatisch een statuscontrole uitvoeren.

De maximale batterij capaciteit is 72 uur wanneer de batterij volledig opgeladen is.

Uit: Druk de gemarkeerde aan-/uit knop minimaal vijf seconden in. Het
alarmsysteem zal tweemaal trillen en een pieptoon geven.

* De batterij dient minimaal 2 a 3 uur te worden opgeladen voor een volledig volle
batterij.

Statuscontrole

Oranje alarm

Functie: Controleren of jouw alarmsysteem volledig
functioneel is voordat je alleen aan het werk gaat.

Functie: Gebruik het 'Oranje alarm' om vooraf gegevens van jouw locatie op te nemen.
Gebruik: Druk minimaal drie seconden op de gemarkeerde knop met het telefoon
icoon. Je voelt drie korte trillingen als het 'Oranje alarm' geaccepteerd is. Wanneer jouw
'Oranje alarm' verbonden is, voel je een trilling. Hierna kun je beginnen met het
inspreken van jouw bericht.

Gebruik: Druk kort op de gemarkeerde knop om een statuscontrole uit te voeren.
Het alarmsysteem zal driemaal kort trillen om aan te geven dat de statuscontrole
geaccepteerd is. (Pas op, door deze knop ingedrukt te houden, schakel je het
alarmsysteem uit).

Je hebt 20 seconden de tijd om jouw 'Oranje alarm' in te spreken, waarna de
SoloProtect Go automatisch het alarm afrond en de verbinding verbreekt.

Batterij capaciteit: Het rode LED lampje zal knipperen wanneer de batterij capaciteit
minder dan 15% is.

Het alarmsysteem zal tweemaal kort trillen om aan te geven dat het 'Oranje alarm'
beëindigd is.

Mobiele netwerk sterkte: Het groene LED lampje geeft aan dat de SIM-kaart gelezen
is, dat de gegevens gedownload zijn en wat de sterkte van het mobiele netwerk is. Het
LED lampje blijft in het begin constant, en knippert vervolgens kort. Wanneer het groene
LED lampje constant blijft branden, betekent dit dat de SIM kaart niet goed gelezen is
en/of dat het alarmsysteem geen verbinding heeft.
Locatiebepaling: Een knipperend blauw LED lampje geeft aan dat een succesvolle
locatieﬁx heeft plaatsgevonden. Een constant blauw LED lampje geeft aan dat de locatieﬁx
niet geslaagd is.
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Rood alarm

Functie: Gebruik een ‘Rood alarm’ wanneer je bang bent dat je
persoonlijke veiligheid in gevaar is.

'Rode' alarmknop

Aan-/uit knop

Gebruik: Houd de aangegeven knop drie seconden ingedrukt,
totdat je drie korte trillingen voelt. 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.
Zolang er verbinding is, knipperen de rode LED-lampjes twee keer en
worden de twee trillingen elke tien seconden herhaald. Wil je een ‘Rood alarm’ annuleren, geef
dan eerst aan de alarmcentrale door dat je veilig bent, waarna je nogmaals dezelfde knop
tenminste drie seconden indrukt.

Valalarm

Functie: Het ‘valalarm’ (ook wel bekend als man down
alarm), dient alarm te slaan bij valincidenten en/of wanneer je onwel wordt.

Aan-/uit knop

Gebruik: SoloProtect Go herkent een valincident indien deze een plotselinge val
waarneemt. Vervolgens gaat de SoloProtect Go in een vooralarm van 60 seconden – alle LED
lampjes gaan knipperen, de SoloProtect Go gaat trillen en geeft alarmtonen. Het vooralarm is
slechts een waarneming, er wordt op dit moment geen alarm geactiveerd. Door op een
willekeurige knop te drukken, annuleer je het vooralarm. Wanneer het vooralarm niet
geannuleerd wordt, dan wordt automatisch een rood ‘valalarm’ geactiveerd en de oproep
wordt doorverbonden naar de alarmcentrale. Wanneer je vervolgens twee lange trillingen
voelt, is de verbinding met de alarmcentrale verbroken.

* Vraag je werkgever naar de precieze instellingen van het ‘Rood alarm’.
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Standplaatsbepaling

Verzorging en onderhoud

Functie: Gebruik in combinatie met de statuscontrole om je GPS-locatie bij te werken.

• Gebruik regelmatig de functie 'Statuscontrole'.

Gebruik: Houd de gemarkeerde knop kort ingedrukt om een statuscontrole
te starten. (Pas op: wanneer je deze knop ingedrukt houdt schakel je het alarmsysteem
uit).

• Houd jouw SoloProtect Go schoon en wees voorzichtig zodat je het apparaat niet stoot of laat vallen

Locatiebepaling: Het LED-lampje gaat blauw knipperen om aan te geven
dat de locatieﬁx succesvol uitgevoerd is. Een constant blauw LED lampje geeft
aan dat de locatieﬁx niet succesvol was.

• De SoloProtect Go is waterbestendig; voorkom echter onderdompeling in water, hierdoor
zal het apparaat kapot gaan.
• Laad de SoloProtect Go wanneer mogelijk elk etmaal op.

Tel: +31 (0)20 709 51 27
info@SoloProtect.nl
www.SoloProtect.com

