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Overzicht
1 Noodknop 

Opmerking: is uitsluitend te gebruiken in combinatie met de PowerTel 680 telefoon
2 Rood waarschuwingslampje batterijlading
3 Stroom aan/uit
4 Polsbandje
5 Registratiemodus / geen ontvangst / batterij leeg (2 kleuren: groen of rood lampje)
6 Laadcontacten
7 Laadelement
8 Groen lampje inkomend telefoontje

Aan de slag
Belangrijk: u moet beslist de veiligheidsinformatie op pagina 45 hebben gelezen voordat
u uw telefoonsysteem instelt. 

De inhoud van de doos controleren
De doos moet de volgende onderdelen bevatten:
• 1 pols-trilalarm met een polsbandje
• 1 laadeenheid met vastgemaakte adapterstekker
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Uw pols-trilalarm in vier eenvoudige stappen opzetten
1. Het laadelement plaatsen

Controleer dat het laadelement:
• zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
• samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
• zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt

2. Sluit het laadelement aan

Steek het laadelement in de stroomborn. En zorg
dat de wandcontactdoos stroom levert.
Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter
die bij uw PowerTel 601 geleverd is, anders werkt
het mogelijk niet goed en kan het schade toebren-
gen aan het product.

3. Plaats het pols-trilalarm in het laadelement

Wanneer u het pols-trilalarm in diens laadelement plaatst, controleer dan dat de twee
aansluitpunten neerwaarts in het laadelement wijzen. Wanneer er een rood lampje op het
trilalarm brandt, wordt hij opgeladen.
Uw pols-trilalarm heeft een interne oplaadbare batterij die moet worden opgeladen voor-
dat u het alarm gaat gebruiken. Voor voldoende oplading moet het trilalarm minimaal 10
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uur worden opgeladen. Pas dan kunt u hem gebruiken. (Zorg ervoor dat de wandcontact-
doos stroom levert!).
Opmerking: wanneer de batterij goed is opgeladen, kan zij vijf dagen mee. Wanneer de
batterij bijna leeg is, knippert het grote rode lampje langzaam. Dan moet u de batterij op-
nieuw minimaal 10 uur bijladen.

4. Het pols-trilalarm registreren bij uw PowerTel telefoon

Belangrijk: als u uw pols-trilalarm apart van uw telefoon aangeschaft hebt, dient u het
alarm te registreren om het te laten werken.
• Schakel het pols-trilalarm in door de knop circa 5 seconden ingedrukt te houden.

• Houd de knop nogmaals ingedrukt, nu voor circa 12 seconden, tot het registratie-
lampje snel groen knippert. Het pols-trilalarm is circa 1 minuut in registratie.

• Activeer de registratiemodus op uw PowerTel telefoon.

Als u een PowerTel 700, 702 of PowerTel 780 telefoon gebruikt: Houd de registratieto-
ets circa tien seconden ingedrukt totdat het oplaadlampje knippert. 
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Als u een PowerTel 880 gebruikt:

Ingedrukt houden tot u Registreer op het scherm ziet staan.

Tip: waar zich precies de registratietoets op uw telefoon bevindt, ziet u vooraan
op de omslag.

• Wanneer het registratielampje groen brandt (dat wil zeggen, niet knippert), weet u dat
het pols-trilalarm geregistreerd en gebruiksgereed is.
Opmerking: wanneer het registratielampje groen en rood knippert, is het pols-trilalarm
óf niet geregistreerd óf heeft het geen ontvangst. Plaats het alarm dichter bij uw
PowerTel telefoon om te garanderen dat u ontvangst krijgt.
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Het pols-trilalarm gebruiken
Inschakelen

Houd de knop circa 5 seconden ingedrukt. Het groene lampje met de waarschuwings-
driehoek gaat branden. 

Opmerking: een groen en vervolgens rood knipperend lampje geeft aan dat het pols-tril-
alarm óf niet is geregistreerd óf buiten het “zendbereik” is. Plaats hem korter bij de
PowerTel telefoon om te garanderen dat u ontvangst krijgt. Wanneer het lampje blijft
knipperen, kijk dan op pagina 39 voor registratie-instructies.

Knopje Stroom aan/uit

Registratie / geen ontvangst /
lampje batterij leeg
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Uitschakelen

Houd de knop circa 5 seconden ingedrukt. Het groene lampje gaat dan uit.

Polsbandje
Bij de aflevering is het polsbandje reeds aan het pols-trilalarm bevestigd, maar wanneer
u het later opnieuw wilt bevestigen of aanpassen, volg dan deze instructies:
Werk het bandje door de gleuf aan een zijde van het trilalarm (voor naar achter), achter
de achterkant langs en dan door de andere gleuf (achter naar voor), op de manier die u
juist vindt voor het trilalarm.
Nu kunt u uw pols-trilalarm comfortabel dragen en vastmaken met de velcro bevestiging.

Zorg ervoor dat het pols-trilalarm ontvangst heeft
Wanneer het pols-trilalarm zich niet binnen het ontvangstgebied bevindt, werkt het niet.
Wanneer het grote lampje goen en rood knippert, weet u dat het geen ontvangst heeft. In
dat geval moet u het trilalarm korter bij de PowerTel telefoon brengen.

Batterij bijna leeg
Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat het grote lampje rood knipperen. Dan moet u het
pols-trilalarm 10 uur in het basisstation / de lader zetten om de batterij op te laden.
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Inkomende telefoontjes
U weet dat u inkomende oproep hebt wanneer uw pols-trilalarm trilt en het belsymbool
op het scherm groen knippert.
Beantwoord en beëindig uw oproep op de gebruikelijke manier met uw PowerTel tele-
foon.
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Servicehotline
Als u problemen hebt met uw telefoon, controleert u eerst de volgende aanwijzingen.
In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze servicehotline.
Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website www.amplicomms.com

Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar. 
De garantieperiode bedraagt 2 jaar. 

Helpgids
Mijn pols-trilalarm trilt niet wanneer ik een inkomende oproep krijg
Controleer of uw pols-trilalarm geregistreerd is. Als u uw pols-trilalarm apart van uw tele-
foon aangeschaft hebt, dient u het te registreren. Zie Stap 4 van Aan de slag op pagina
39.
Als u uw pols-trilalarm geregistreerd hebt en het nog steeds niet trilt bij een inkomende
oproep, kan het zijn dat u zich buiten het zendbereik van uw telefoon bevindt. Plaats het
alarm dichter bij de telefoon.

Mijn scherm knippert rood
De batterij is bijna leeg. Laad het pols-trilalarm op door het op het laadelement te plaat-
sen. Het duurt ongeveer tien uur om het alarm volledig op te laden.
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Algemene informatie
Veiligheidsinformatie
Lees beslist deze gebruikershandleiding zorgvuldig.
In geen geval mag u het product openmaken of zelf reparaties uitvoeren.

Plaats laadelement
Controleer of het laadelement:
• zich op een droge, vlakke en stevige ondergrond bevindt
• samen met het stroomsnoer geen struikelgevaar vormt
• zich minimaal een meter van andere elektrische apparaten bevindt
• niet is blootgesteld aan rook, stof, trillingen, chemische stoffen, vocht, warmte en di-

rect zonlicht.

Stroomtoevoer
Belangrijk: gebruik uitsluitend de stroomadapter die bij de PowerTel 601 is geleverd an-
ders werkt het mogelijk niet goed en kan het schade toebrengen aan het product.

Energie-efficiënte stroomadapter
De meegeleverde hoofdadapter voldoet aan de eco-ontwerpeisen van
de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Het stroomgebruik is dus aan-
zienlijk lager (zowel indien gebruikt als indien in ruststand) dan de hoof-
dadapter van het vorige ontwerp.
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Stroomstoring
Dit product kan niet gebruikt worden in geval van een stroomstoring. Zorg ervoor dat u
een alternatieve oplossing hebt voor het geval u een noodoproep moet maken.

Medische apparatuur
Gebruik uw pols-trilalarm niet:
• niet bij medische apparatuur voor noodsituaties of bij medische apparatuur voor in-

tensive care
• tijdens onweer
Wanneer u een hartstimulator hebt, adviseren we u eerst te overleggen met een medisch
expert of uw gezondheidsadviseur voordat u dit product gebruikt.

Afvoeren
U moet consumentenelektronica op de juiste wijze afvoeren, volgens de gel-
dende wettelijke voorschriften.
Het symbool op dit product geeft aan dat elektrische en elektronische appara-
tuur en batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden ingele-
verd op de betreffende inzamelpunten die de openbare afvalautoriteiten
hebben aangewezen. Batterijen kunt u ook inleveren op het verkooppunt.
Verpakkingsmaterialen moet u afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.
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Onderhoud
• Reinig de buitenzijde van de apparatuur met een zachte, pluisvrije doek.
• Gebruik nooit reinigings- of oplosmiddelen.

Garantie
amplicomms-apparatuur is vervaardigd en getest volgens de laatste productiemethoden.
Zorgvuldig gekozen materialen en hoogontwikkelde technologieën garanderen een sto-
ringsvrij functioneren en een lange levensduur. De garantievoorwaarden gelden niet
wanneer een fout van de netbeheerder of een eventuele bedrijfscentrale de oorzaak is
voor de apparaatstoring. De garantievoorwaarden gelden niet voor oplaadbare batterijen
of accupakketten die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24
maanden vanaf de aankoopdatum. Alle gebreken tengevolge van materiaal- of product-
fouten die tijdens de garantieperiode ontstaan, verhelpen we gratis. Het aanspraakrecht
volgens de garantievoorwaarden vervalt na interventie van de koper of derde partijen. De
garantie dekt geen schade tengevolge van onvakkundige hantering of gebruik, onjuiste
plaatsing of opslag, ondeskundige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe
invloeden. 
Bij klachten behouden we ons het recht voor defecte onderdelen te repareren of te ver-
vangen, of een vervangend apparaat te leveren. Vervangen onderdelen of apparaten wor-
den ons eigendom.
Restitutierechten zijn in schadegevallen uitgesloten, wanneer er geen bewijzen van opzet
of grove nalatigheid aan de zijde van de fabrikant aanwezig zijn.
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Wanneer uw amplicomms-apparaat binnen de garantieperiode een defect laat zien,
brengt u het samen met het aankoopbewijs terug naar de winkelier waar u het hebt ge-
kocht. Alle aanspraakrechten op garantie volgens deze overeenkomst mag u uitsluitend
doen gelden tegenover uw leverancier.
Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten kunt u geen aanspraakrechten
op garantie meer doen gelden.

Conformiteitverklaring
Dit toestel voldoet aan de eisen uit de volgende EU-richtlijnen:
1999/5 EU-richtlijnen over draadloze installaties en telecommunicatiezendinrichtingen
en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. Het CE-symbool op het toestel beves-
tigt de conformiteit met de bovengenoemde richtlijn. 
De volledige conformiteitverklaring kunt u gratis van onze website
www.amplicomms.com halen. 
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