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Uitleg knoppen 

 

Opladen 
Sluit de USB-kabel aan op een stopcontact en plaats de tracker 

vervolgens in de docking station om hem op te laden. De 

docking station heeft een ingebouwde accu van 2000 mAh en 

kan een tracker opladen los van het stopcontact als de 

ingebouwde accu is opgeladen. 

Aan- en uitzetten 
Houd de SOS-knop en de belknop (Call1) tegelijk ingedrukt 

voor 3 seconden om de docking station uit te schakelen. Houd 

de SOS-knop en de belknop (Call1) nogmaals 3 seconden 

ingedrukt om de docking station weer in te schakelen. Als de 

docking station wordt opgeladen wordt deze automatisch 

ingeschakeld. 

  

SOS-knop 

Belknop 

(Call1) 

Stille modus 

knop (Call2) 



 

© mijnSOS.nl versie 1.0 
3 

 

Koppelen tracker 
De tracker kan aan de docking station worden gekoppeld door 

de stille modus knop op de tracker in te drukken en 

tegelijkertijd de stille modus knop op de docking station 

(Call2) in te drukken. De tracker geeft vervolgens aan dat deze 

is gekoppeld. 

 

Let op: De tracker is verbonden via bluetooth, voor een goede 

verbinding tussen tracker en docking station is het dus 

belangrijk dat deze in dezelfde kamer zijn. 

 

  

TEGELIJKERTIJD 
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SOS-alarm 
Als de docking station goed is verbonden met de tracker kan 

de SOS-knop op de docking station worden gebruikt om een 

SOS-alarm te starten. Houd de SOS-knop ingedrukt totdat het 

ledlicht op de docking station rood begint te knipperen, de 

tracker geeft vervolgens een geluidssignaal af. 

Telefoongesprek starten 
Druk 3 seconden lang op de belknop (Call1) op de docking 

station om het tweede opgeslagen telefoonnummer te bellen 

met de tracker. Het telefoongesprek kan worden beëindigd 

door op de SOS-knop te drukken. De docking station moet 

hiervoor gekoppeld zijn aan de tracker. 

Stille modus knop 
Klik op de stille modus knop (Call2) om de stemondersteuning 

uit te schakelen. De docking station geeft na het dubbelklikken 

aan dat de stemondersteuning is uitgeschakeld. Dubbelklik 

nogmaals op de stille modus knop om stemondersteuning 

weer in te schakelen. 

Uitschakelen led 
Houd Call1 en Call 2 tegelijk ingedrukt voor 3 seconden om 

het ledlicht uit te schakelen. Druk nogmaals 3 seconden op 

Call 1 en Call2 om het ledlicht weer in te schakelen. 

 

 

 


