
SOS knop

Opstartgids

Pols 
band

IN U WBOX 

SOS 
Knop

Hanger

Clip

OPSTARTEN

IN- EN UITSCHAKELEN

Inschakelen
Om SOS knop in te schakelen, houdt u hem 
10 seconden ingedrukt tot hij een geluidje maakt 
en groen knippert. Hij blijft om de 10 seconden 
groen knipperen totdat verbinding wordt 
gemaakt met Loner Mobile.

Uitschakelen
Om SOS knop uit te schakelen, houdt u hem 
30 seconden ingedrukt totdat hij rood knippert 
en drie keer een kort geluidje maakt.

Voordat u met SOS knop begint te werken, moet 
u Loner Mobile downloaden van de app store van 
uw mobiele telefoon. U moet ook een serviceplan 
of activeringscode hebben. Als u geen plan of 
code hebt ontvangen, moet u contact opnemen 
met uw Klantenservice.

KOPPELEN AAN LONER MOBILE 

Om SOS knop aan Loner Mobile te koppelen:

1. Open de Loner Mobile applicatie 

2. In het hoofdscherm kiest u het bluetooth 
uitrolmenu 
OPMERKING: Om SOS knop aan Loner Mobile te koppelen, 

verzekert u dat deze laatste niet is bewaakt.

3. In het uitrolmenu kiest u connect to device 
(verbinden met apparaat)

4. Kies scan for loner device (scannen op loner 
apparaat)

5. Uit de lijst met beschikbare apparaten, kiest 
u SOS knop

6. Kies Save (Opslaan)
Als SOS knop verbonden is, knippert hij groen 
en daarna rood en maakt hij een kort geluidje en 
vervolgens een lange biep. Nadat hij verbonden 
is, gaan er geen lampjes branden op SOS knop 
tenzij er een alert of alarm is. SOS knop heeft een 
bereik van 2 meter vanaf uw telefoon.

Kijk op support.BlacklineSafety.com voor meer 
informatie over SOS knop en Loner Mobile. 

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd 
contact opnemen met onze Klantenservice. 

Noord-Amerika (24 uur) 
Gratis: 1-877-869-7212  |  support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en  
17.00 uur West-Europese Tijd) 
+44 1787 222684  |  eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur) 
+1-403-451-0327  |  support@blacklinesafety.com
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MEER WETEN



HOE WERKT HET 

Handmatige functies

Automatische functies

SOS Alert (SOS alert) 
Om te bellen om hulp, drukt u snel 
3 keer op SOS knop.

Pending alarm (hangend alarm) 
Om u te melden en te bevestigen 
dat het goed met u gaat na een 
verlopen meldingstijd drukt u een 
keer op SOS knop.

Connection lost (verbinding verloren) 
Om SOS knop opnieuw te verbinden 
met Loner Mobile, houdt u SOS knop 
10 seconden ingedrukt.

ALARMEN, ALERTS EN BERICHTEN

 

SOS knop houdt u op de hoogte van 
de verbindingsstatus.

Blinking (knipperen) 
Een knipperend groen SOS knop lampje 
geeft aan dat de knop is verbonden met 
het Blackline Safety-netwerk en dat uw 
veiligheid nog niet wordt gemonitord.

Sound (geluid)  
SOS knop maakt geen geluid totdat hij 
wordt verboden met Loner Mobile.

BENT U VERBONDEN? 

Connectiviteit  
lampje*

Knipperen Knipperen

 

Als SOS knop geen verbinding heeft 
moet u zich melden of om hulp vragen.  
Als u niet weet waarom SOS knop rood 
brandt, kunt u op Loner Mobile kijken 
voor meer uitleg.

Sound (geluid)  
SOS Button blijft geluidjes maken tot het alert 
wordt bevestigd of terug gaat binnen het 
bereik van Loner Mobile.

WE ZIJN ER OM U TE HELPEN 

Alarmen en 
alerts*

BATTERIJEN VERVANGEN 

Als de SOS knop verbonden is met Loner 
Mobile, wordt het batterijniveau weergegeven 
in het batterij uitrolmenu.

Als de SOS knop batterij een laag niveau heeft,  
kunt u de batterij als volgt vervangen: 

1. Draai de voorkant van SOS knop met de klok 
mee en de achterkant tegen de klok in om de 
achterkant los te draaien

2. Verwijder de batterij

3. Vervang de batterij door een nieuwe CR2032 
batterij met de negatieve pool naar binnen

4. Vervang de batterij en vergrendel de 
achterkant door de palletjes uit te lijnen  
en de voorkant met de klok mee te draaien 
en de achterkant tegen de klok in te draaien

OPMERKING: SOS knop batterij kunt u 
laten vervangen bij uw plaatselijke horloge 
reparatieservice.

ACCESSOIRES 

Hanger 
Met de hanger kunt u SOS knop 
om uw hals dragen of aan een 
sleutelkoord. Om SOS knop in een 
hanger te doen, trekt u de ring 
rond de buitenkant van SOS knop.

Polsband 
Met de polsband kunt u SOS 
knop om uw pols dragen. Om 
SOS knop in de polsband te 
doen, drukt u SOS knop in 
de opening van de band en 
controleert u of hij goed vast zit.

Clip 
Met de clip kunt u SOS knop 
aan uw broek- of borstzak 
klemmen. Om SOS knop in de 
clip te plaatsen, drukt u hem in 
de houder tot u een klik hoort.

*Deze functies zijn afhankelijk van de audio-/visuele instellingen van uw knop.

SOS knop kan alleen of met de volgende 
accessoires worden gebruikt.


