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Zet de alarmknop op de lader

Bel M1-M3:      Houd de knop 2-3s ingedrukt

Houd de knop met rode opdruk 4-5s ingedrukt.

 

De noodknop staat aan 

wanneer de knoppen 

oplichten wanneer deze  

kort worden ingedrukt

Houd de knop 2-3s ingedrukt om SOS te starten     

Wijzig volume:                   druk kort op - of + 

 

Gespreksvolume 

wordt  bepaald  

tijdens  

een gesprek

SOS

SOS

SOS
  

Er klinkt kort een  

alarmtoon vanaf 

de alarmtoon voor 

lokale alarmering. 

Aan / Uitzetten:  Opladen: 

SOS WERKING: 

Druk, op elk moment,  

nogmaals 2-3s op de  

knop om SOS te  

stoppen.

Let op: 

Bij een netwerk of SIM-fout

wordt 112 gebeld.

De noodnummers worden één voor één gebeld. 

Om te voorkomen dat voicemail of een  

beantwoorder opneemt, belt hij altijd het volgende 

nummer. Elk nummer wordt drie keer herhaald.

Het apparaat zoekt onder-

tussen zijn locatie. Dit duurt 

maximaal 3 minuten.

SOS

SOS

SOS

De locatie stuurt hij via SMS  

naar alle gebelde nummers.

Druk tijdens SOS 

op de knop met 

rode opdruk om 

direct het volgende  

nummer te bellen.



STATUSMELDINGEN

Service

Help

WWW.FYSIC.COM

SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

BE 03 238 5666

DE 0180 503 0085

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,

‘s-Hertogenbosch, The Netherlands

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

(Lokaal tarief)

(Lokale Festnetzkosten)
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De noodknop staat aan als de knoppen  

oplichten wanneer hier op gedrukt wordt
Als de linker-lamp rood oplicht, betekent dit:

Knippert langzaam:

In roaming-modus  

(in het buitenland)

Aan: 

Zoekt signaal of  

SIM/netwerk fout

Als de alarmknop piept, betekent dit:

5 snelle pieptonen:

Begint met uitbellen 

 

2 lange pieptonen: 

Bezig met uitbellen

3 erg snelle tonen: 

Oproep gestopt of  

SOS/M-toets is niet ingesteld
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Als de rechter-lamp rood oplicht, betekent dit:

Knippert en piept elke  20 sec.: 

Batterij bijna leeg

Knippert zonder piepen: 

Bezig met laden 

 

Aan:

Is volgeladen
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Als de lamp groen oplicht, betekent dit: 

Knippert snel:

Inkomende oproep

Knippert langzaam: 

Bezig met een uitgaande oproep 

 

Aan:

Bezig met een gesprek

Oproep-indicatie:

Stroom-indicatie: Netwerk-indicatie:

Batterij-indicatie:

6 Druk op de knop met groene  

opdruk om te accepteren

Druk op de knop met rode  

opdruk om te weigeren

Binnenkomend gesprek:                


