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Laden
Zorg dat het apparaat altĳd aan de lader ligt. Zo voorkom je
een lege accu. Gebruik voor het laden uitsluitend de
bĳgeleverde laadadapter en laadkabel.

Testmelding
Wĳ raden je aan om geregeld een testmelding te doen om het
systeem, scenario’s en het apparaat te testen.

Bĳgeleverde simkaart
Het is niet toegestaan om de bĳgeleverde simkaart te
verwĳderen en voor andere doeleinden te gebruiken.

BELANGRĲKE INFORMATIE

Het apparaat is gekoppeld aan het platform van SOSvolaris. Vanuit
de webbrowser kun je het apparaat beheren, stel je scenario’s in
en heb je inzicht in alarmmeldingen.

Wanneer je het apparaat voor het eerst gebruikt, dien je het eerst
te activeren en in te stellen. Dit doe je vanuit het platform. Pas
wanneer het apparaat is geactiveerd, ingesteld en getest kan het
worden gebruikt.

Je kunt op het platform inloggen via https://app.sosvolaris.com. We
adviseren je gebruik te maken van de webbrowser Chrome.

BEHEER EN EERSTE GEBRUIK

SOSvolaris is een onderdeel van VeviGo B.V.

Telefoon: +31 (0)85 301 08 10
E-mail: info@sosvolaris.com
Website: www.sosvolaris.com

BTW-nummer: NL856365002B01
KvK-nummer: 66029732
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De gebruiker kan eenvoudig handmatig alarmeren door de
noodknop ingedrukt te houden. Standaard dient de knop twee
seconden te worden ingedrukt. De instellingen van de
noodknop zĳn te beheren vanuit het platform van SOSvolaris.

Het apparaat kan worden gemonteerd onder een bureau of
balie met de bĳgeleverde tape. Tevens kan de kabel worden
vastgezet met de bĳgeleverde kabelklemmen. Zorg ervoor dat
het oppervlak schoon en vetvrĳ is gemaakt voor montage.

Optioneel kan het apparaat worden geleverd met een
verlengkabel.

Voorkom een lege batterĳ of per ongeluk uitgeschakelde
noodknop. Stel een scenario in vanuit het SOSvolaris platform
dat een bericht stuurt wanneer het apparaat van de lader wordt
gehaald of wanneer het wordt uitgeschakeld.

HANDMATIG ALARMEREN
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1. Noodknop

2. Aan/uitknop
3. Connector

1. Noodknop: via de noodknop kun je handmatig alarm slaan.
Standaard dient de knop kort ingedrukt te worden om alarm te
slaan. Het apparaat trilt kort wanneer de melding is verstuurd.

2 Aan/knop: door de aan/uitknop ingedrukt te houden, kun je het
apparaat aan- en uitzetten. De aan/uitknop beschikt over een LED.
De LED heeft verschillende kleuren:

Blauw: het apparaat staat aan en is verbonden met het platform
maar niet met de lader;

Groen: het apparaat staat aan en is verbonden met het platform
en met de lader;

Rood: het apparaat wordt uitgeschakeld.

3. Connector: via de magnetische connector kun je het apparaat
opladen. Hiervoor dien je de bĳgeleverde laadkabel en laadadapter
te gebruiken.

KNOPPEN EN FUNCTIES

MONTAGE

Dit document is met veel zorg samengesteld. Door
de continue productontwikkeling kan het voorkomen
dat informatie niet volledig actueel is. VeviGo B.V.
kan niet aansprakelĳk worden gesteld voor
redactionele of technische fouten in dit document,
noch voor incidentele schade of gevolgschade
voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit
materiaal. Lees naast dit document altĳd de
bĳgeleverde handleiding van de fabrikant.


