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Trek aan de 
rechterzijde van 

de alarmknop het 
rubberen klepje 
‘SIM-CAP’ naar 
rechts en draai 

deze naar boven

Draai en klik 
de rubberen 

sluiting terug op 
zijn plek.
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En zet de alarm-
knop op de lader

Kies het formaat Nano SIM

Klik de Nano SIM-
kaart in het vak 

Let op het  
schuine hoekje
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Zet de alarmknop aan door de knop met het 

rode hoorntje 4-5s. ingedrukt te houden.

Laad de alarmknop voor eerste gebruik op
Steek de USB-stekker achter in de lader
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Mini SIM

Micro SIM

Nano SIM
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Of trek en draai het rubberen USB-klep-
je omhoog om zonder laadstation op te 

kunnen laden.

Zorg ervoor dat de PIN-code van de SIM  
uitgeschakeld is en de SIM reeds is geactiveerd.

Voorbereiding:

Opladen:

Het duurt c.a. 4 uur 
voor een lege batterij  

volledig is opgeladen. 
 

Als de batterij bijna 
leeg is, wordt een 
SMS-bericht naar  

SOS nr. 1 gestuurd.



Het systeem wordt 
ingesteld door 

SMS-berichten naar 
het nummer van de 
alarmknop te sturen. 

INSTELLEN 
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SMS

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)

V1.2

SMS:
Elke SMS om in te stellen begint met $#, gevolgd door de programmeercode, dan een vier-cijferig wacht-
woord (standaard “1234”), daarna eventueel een instelling zoals een telefoonnummer en eindigt met #.  
Let erop dat alle programmeercodes met hoofdletters gezonden moeten worden.

M1, M2 óf M3 instellen:
$#M1,1234,0612345678#      /     $#M2,1234,0612345678#     /     $#M3,1234,0612345678#
 
Alle 3 M-nummers instellen:
$#MM,1234,0612345671,0612345672,0612345673#

M1, M2 óf M3 wissen: 
$#M1,1234,#    /    $#M2,1234,#    /    $#M3,1234,# 

SOS1, SOS2, SOS3, SOS4 óf SOS5 instellen:
$#SOS1,1234,0612345678#    /    $#SOS2,1234,0612345678#    /    $#SOS3,1234,0612345678#    etc.

Alle 5 SOS nummers instellen: 
$#SOS,1234,0612345671,0612345672,0612345673,0612345674,0612345675# 

SOS1, SOS2, SOS3, SOS4 óf SOS5 wissen:
$#SOS1,1234,#    /    $#SOS2,1234,#    /    $#SOS3,1234,#    /    $#SOS4,1234,#    /    $#SOS5,1234,#
 
Wijzig taal (in het voorbeeld: naar Nederlands):  
$#LAN,1234,2# (1=Engels, 2=Nederlands, 3=Duits, 4=Frans, 5=Italiaans, 6= Chinees)

Wijzig wachtwoord (in het voorbeeld: van 1234 naar 5678):  $#PW#1234,5678#

Zet valsensor aan of uit (standaard uit):    $#FALL,1234,1# / $#FALL,1234,0#
 
Locatie opvragen:       $#GPS,1234#

Door noodknop laten terugbellen:     $#CALL,1234#

Bel of trillen:       $#AU,1234,1# (1=Bel, 2=Tril, 3=Bel+Tril)

Waarschuwingstoon bij batterij leeg aan / uit zetten:  $#BATTERY,1234,1#  /  $#BATTERY,1234,0#

Network: GSM900 /  DSC1800 / WCDMA / LTE / WIFI
SAR:  <0.4W/kg/<0.6W/kg/<0,3W/kg/<0.4W/kg/<0,1W/kg
Power: GSM: 880-960MHz                        < 2W
       DCS: 1710-1880MHz                     < 1W
       WCDMA: 1850MHz-1990MHz       < 0.2W
       LTE: 1920-2170MHz                      < 0.2W
       WIFI: 2412-2484MHz                     < 0.1W

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richt-
lijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: http://DOC.hesdo.com/FXA-100-DOC.pdf


