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Vita SOS CT8

BELANGRIJK

3G Mobile Communicator and Tracker
Handleiding

Keuzeknoppen
M1/M2

Vita SOS CT8
Draagriem
Clip
Laadtoestel met USB-aansluiting
USB-kabel
Netaansluiting
Schroevendraaier

Alvorens het toestel in gebruik te nemen, moet de App van Google Play in de
Android-versie (Android 4.1 of hoger) of uit de Appstore in de IOS-versie (iOS 8
of hoger) gedownload worden. U vindt de APP onder de naam “SWITEL”.
Sla ook het nummer van de Vita SOS CT8 op in de contactafdeling van uw
mobiel toestel.

• Wanneer de blauwe LED van Aan/Uit-knop opzij flikkert betekent dit dat het toestel
verbonden is met het mobiel netwerk.
• Wanneer de 3 rode LED’s aan de voorkant elke 5 seconden flikkeren wijst dit dat
het toestel gereed is voor gebruik.
• U krijgt een akoestische bevestiging van de verbinding met het mobiele netwerk
wanneer u kort op Aan/Uit-knop aan de zijkant drukt.

Aan- en Uitzetten van de Vita SOS CT8
• Aanzetten: Houd de Aan- en Uit-knop aan de zijkant 2-3 seconden ingedrukt tot de
blauwe LED aangaat. Tijdens de netzoektocht flikkert de blauwe LED heel snel.
Zodra de verbinding tot stand is gekomen, flikkert de LED langzaam (alle 5 – 10
seconden).
• Uitzetten: Houd de Aan- en Uit-knop aan de zijkant 2-3 seconden ingedrukt en laat
hem dan weer los. Wacht dan ongeveer 6 seconden. Een korte vibratie kondigt aan
dat het toestel uit is.

LED-LICHTJES

Microfoon
Aan/Uit-knop
SOS-knop

NEDERLANDS

Lees deze handleiding aandachtig door en
bewaar hem zorgvuldig.

Beschrijving
Het SWITEL Vita SOS CT8 is een alarmtoestel met ingebouwde valdetectie en GPSModule. De verbinding gaat via een mobiel netwerk. Instelling en toezicht geschieden
via een vooraf ingestelde smartphone of tablet (Android of iOS). De SOS-knop evenals
2 andere noodoproepknoppen stellen de gebruiker in geval van nood in staat om met
vooraf ingestelde nummers in verbinding te treden.
Als de gebruiker komt te vallen wordt een waarschuwngs-SMS gestuurd. Door de
GPS-module maakt het toestel zijn lokatie bekend. Bovendien kan ook het gebied
bepaald worden waar de persoon zich bevindt (Geofence). Bij het verlaten van dit
gebied wordt een bericht gestuurd zodat een alarmsignaal bij de centrale gegeven
wordt.

Veiligheidaanwijzingen
Algemene veiligheid
• Gebruik slechts de door de fabrikant vervaardigde kabels en laadtoestellen, anders
kunnen de ingebouwde LiIonenAccu en het hele toestel beschadigd worden. In het
ergste geval kan brand ontstaan.
• Vermijd temperaturen hoger dan 60 °C. Die kunnen zich voordoen wanneer het
toestel bijvoorbeeld in een auto in de volle zon blijft liggen.
• Zorg ervoor dat de stekker met het laadtoestel altijd binnen bereik is om het toestel
snel van het stroomnet te kunnen verwijderen.
• Reparaties aan dit toestel mogen slechts door vakmensen verricht worden.
Pacemakers
• De afstand tot een ingeplante pacemaker moet tenminste 20 cm zijn om eventuele
storingen te voorkomen.
• U moet niet het aangezette mobiele toestel in de borstzak dragen.
• Houd uw mobiele toestel tijdens gesprekken tegen het oor aan de
tegenovergestelde kant van de pacemaker.
• Zet Uw mobiele toestel onmiddellijk uit als u merkt of vermoedt dat er een storing
is.
Noodoproepen
Mobiele toestellen gebruiken radioseinen, het mobiele netwerk, het vaste
telefoonnetwerk en voor de gebruiker geprogrammeerde functies. Dat betekent dat
een verbinding niet steeds onder alle omstandigheden gegerandeerd kan worden. Om
die reden moet u niet alleen staat maken op een mobiel netwerk als u belangrijke
oproepen zoals in medische noodgevallen moet maken.
Tip: Het is verboden noodnummers als die van politie, brandweer of
reddingsinstanties te gebruiken aangezien het om een privé noodoproep gaat.

Groene LED (bovenaan)
• Aan wanneer het toestel gebruikt wordt.
Rode LED (bovenaan)
• Aan tijdens het laden en wanneer batterij bijna leeg is.
Blauwe LED (zijkant)
• Flikkert snel bij het zoeken naar een netwerk (geen verbinding)
• Flikkert langzaam wanneer verbonden met mobiel netwerk
Rode LED’s (noodoproepknop)
• Flikkeren langzaam (ong. alle 5 sec.) in gereedheidstoestand.
• Flikkeren in een kringetje bij binnekomende oproep.
• Voortdurend aan wanneer toestel gebruikt wordt.
Rode LED (laadtoestel)
• Gaat aan zodra er een verbinding is met het stroomnet.
Koptelefoonaansluiting
De koptelefoonbus werkt niet. Verwijder in dat geval niet het dichtgeplakte
deksel.

Voor het eerste gebruik
(zorg ervoor dat het toestel uit is)
Laad de Vita SOS tenminste 12 uren voor het eerste gebruik.
1. Draai de 4 schroefjes los aan achterkant en licht het deksel op.
2. Open de SIM-kaarthouder (naar links drukken) en licht hem op.
3. Plaats er een SIM-kaart in (Type: MICRO-SIM). De SIM-PIN-code moet
gedeactiveerd zijn!
4. Druk de houder weer naar beneden en vergrendel hem.
5. Schroef het deksel weer toe.

Taaluitgave activeren
(Verbindingstoestand van het toestel)
Druk terwijl het toestel aan is op de Aan- en Uitknop aan de zijkant om de verbinding
te controleren.
• Mededelingen in verschillende talen staan ter beschikking (U vindt de talen in de
APP).

Aanvullende functies
Controle van alle functies
Druk kort op de Aan- en Uitknop aan de zijkant terwijl het toestel aan is. Al de LED’s
gaan eventjes aan.
Lege batterij
1. Wanneer de batterij bijna leeg is geeft het toestel een gesproken mededeling dat de
batterij geladen moet worden (kies svp de gewenste taal in de APP).
2. Bij de vaststelling dat de batterij leeg is, stuurt het toestel automatisch een SMS
naar het daartoe opgeslagen nummer met de mededeling dat de batterij opgeladen
moet worden.
3. Het bericht betreffende de lege batterij wordt een uurlang om de vijf minuten
verzonden waarna het toestel zichzelf afzet. Zorg er dus goed voor het toestel op
te laden zodra de waarschuwing over de bijna lege batterij verschijnt.

Bediening van de APP
Zet de APP aan. Controleer eerst of het mobielnummer van Vita SOS CT8 in het
telefoonboek/contacten van uw GSM is opgeslagen.

Het hoofdscherm
Nieuwe toestellen bijvoegen
Menu
Naam van het toestel
GPS-locatie van
het toestel opvragen

In gebruik nemen van het toestel en koppeling
met uw smartphone of tablet
1. Druk op de SOS-knop aan de voorkant en tegelijkertijd op de AAN/UIt-knop
aan de zijkant gedurende ongeveer 2 seconden.
2. De LED aan de voorkant flikkert en u hoort een mededeling over de firmwareversie. Daarna flikkert de SOS-knop aan de voorkant en de groene LED aan de
bovenzijde.
3. Wacht totdat het toestel met het GSM-net verbonden is: U verneemt een bericht in
dat verband.
4. Android: Open de APP, tik op “Toestel toevoegen“ -> “Zoeken..“ en kies het
nummer van Vita SOS CT8 in uw contacten. Er wordt een SMS met de inhoud “Go
Conecto” automatisch verzonden.
iOS: Stuur met uw mobiele toestel een SMS met de inhoud “Go Conecto” naar het
nummer van Vita SOS CT8.
5. Nadat de SMS verstuurd is, wordt uw mobielnummer genoteerd bij Vita SOS en een
SMS wordt naar uw smartphone teruggestuurd om de goede verbinding te
bevestigen: (+Go Conecto met uw smartphonenummer). Op dat ogenblik gaan alle
LED’s aan en het toestel is klaar voor gebruik.
Tik op Schakel van toestel“ en controleer of de Vita SOS geactiveerd is ( staat
op groen). Tik op als dat niet het geval is, zodat het op groen gaat staan.
6. De bediening van uw toestel is slechts via een mobiele telefoon mogelijk die met
uw toestel gekoppeld is. Indien u andere toestellen wil aansluiten, moet u hun
nummers in de SOS (PHONE 2-7) of via de snelkeuzeknoppen (M 1-2) opslaan (Uw
mobielnummer is automatisch onder SOS 1 en SOS 8 opgeslagen).

Tips
• Als u het toestel zonder een SIM-kaart in gebruik neemt, hoort u een mededeling.
• Als u een SIM-kaart in het aangezette toestel plaatst, doe het dan voor gebruiuk
eerst uit en dan weer aan.

Toestel bijvoegen en
omschakelen tussen
apparaten in de APP

Het toestel opbellen
Hoofdfunctie en
de APP. Tik om
verschillende
instellingen te
bekomen.

De verschillende functies
Tik in de functies op Instellen om de instellingen op punt te stellen. Elke instelling
wordt per SMS naar Vita SOS CT8 verzonden. Met Tonen kunt u de instellingen
nagaan.
SOS-nummer
1. U kunt 8 SOS-nummers opslaan (Phone 1-8).
2. De SOS-noodnummers worden 3 maal na mekaar gekozen Wanneer het nummer
bezet is of wanneer de oproep niet opgenomen wordt, wordt elk noodnummer drie
maal gekozen).
3. De opgebelde persoon moet op knop 5 drukken om de noodoproep op te nemen. Als
men niet op knop 5 drukt wordt de verbinding na 30 seconden verbroken en
hetzelfde nummer wordt tot 3 maal gebeld. Daarna wordt het volgende SOSnummer gebeld indien het opgeslagen is.
4. Als de opgebelde persoon op knop 5 gedrukt heeft, wordt hij/zij doorverbonden.
5. Zodra de SOS-oproep gebeurt, ontvangt de opgebelde persoon automatisch een
SOS-bericht en de plek van de beller in een link met Google Maps.
6. Om een SOS-oproep te maken volstaat een korte druk op de SOS-knop. Er
weerklinkt een verwijzingstoon. Na ongeveer 5 seconden wordt de procedure van
de noodoproep in gang gezet.

7. Om de geactiveerde SOS-oproep te annuleren moet de SOSknop ongeveer 3 seconden ingedrukt worden totdat de
afbreektoon gehoord wordt. Neem dan pas de vinger van de
SOS-knop.
Instellen
Tik het oproepnummer in het
lege vakje onder Phone 1.
Tik daarna op Instellen.

Snelkeuze opslaan (M1 – M2)
1. U kunt 2 snelkeuzenummers opslaan.
2. Druk kort op M1 of M2 om op te bellen.
3. Druk de knop nogmaals om de oproep te annuleren.
4. Het aan- en uitschakelen wordt met een toon aangeduid.
Instellen
Tik het oproepnummer in het
lege vakje onder M1.
Tik daarna op Instellen.

SOS-boodschap (SMS)
1. U kunt uw eigen SOS-boodschap opstellen (tot 5
verschillende boodschappen).
2. Deze SOS-boodschap wordt naar specifieke oproepnummers
gestuurd wanneer de SOS-functie aangezet wordt.
Instellen
Tik in het lege vakje onder
boodschap 1 en stel de boodschap op. Verstrek het nummer waarheen de boodschap
gestuurd moet worden.
Tik op Instellen.

Instellen
Schakel tussen in- en
uitzetten. Zodra hij
ingeschakeld is, wordt de GPS
geactiveerd. Let erop dat
wanneer de GPS aan is, het
batterijvermogen aanzienlijk
vermindert.
Wanneer GEOFENCE aan is
kunt u de reikwijdte (radius)
van het toestel bepalen.
Om de radius te bepalen moet
u op de kaart tikken (kort op
iOS en lang op Android).
Kies de reikwijdte (tot 1000
m). U kunt een
oproepnummer toevoegen
voor het geval het toestel
vanwege reikwijdteproblemen
een alarmtoon en de SMSboodschap “Device Geo Fence
Alert!” stuurt.
Schakel indien nodig GPSAuto-Report in en kies een tijd
(5-240 min.)

Automatisch antwoorden
1. Het toestel kan, nadat het tweemaal afgaat, een oproep
automatisch beantwoorden.
2. Deze functie geldt alleen voor SOS-nummers en
Snelkeuzenummers M1-M2 die in de APP als gekozen
oproepnummers voorkomen. Het rode kenteken duidt aan
dat die functie aan is.
Instellen
Als die functie geactiveerd is
worden oproepen van de als
SOS opgeslagen oproepnummers, nadat het toestel twee
keer afgaat, automatisch
aangenomen.
Periodieke Toesteltoets
1. Als die functie aan is, stuurt het toestel automatisch een
toets-SMS naar de opgeslagen oproepnummers (1-7 dagen
naar keuze). Bij instelling 1 wordt de SMS alle 6 uren
verzonden.
Instellen
Zet de functie aan en voer de
oproepnummers in.
Voer de frequentie in (elke 17 dagen).

Lege batterij
1. De gebruiker hoort een aankondiging in de eigen taal over de
bijna lege batterij.
2. Bovendien kan ook een oproepnummer ingevoerd worden
dat men kan bellen in geval van een bijna lege batterij.
3. Met de Android APP kunt u de stand van de batterij (in %)
nagaan. Tik op Tonen en binnen 60 seconden verschijnt de
stand van de batterij.
Instellen
Activeer de lege batterij waarschuwing. Als de batterij bijna
leeg is laat het toestel een gesproken bericht horen. Verstrek een oproepnummer dat
het toestel bij een bijna lege
batterij een SMS over de bijna
lege batterij kan sturen.

Taal
1. Het toestel hanteert veel talen (zie lijst in de APP).
2. De talen worden gebruikt voor de SOS-vorm, de
verbindingsstaat en de Lege Batterij waarschuwing.
Instellen
Kies de gewenste taal. Deze
instelling dient voor de
gebruikstaal van de APP en
mededelingen.

Technische specificaties
GSM-Band
Beschermingsklas
Sluimerstand
Gesprektijd
SAR Waarde
Batterij
Stekker

3G-WCDMA
IP65 (stof en spatbestand)
ca. 68 uren (3 dagen) /
afhankelijk van mobiele net
ca. 3 uren
1,244 W/kg
500 mAh (vast onderdeel)
100 - 240 V / 0,2 A / 50/60 Hz
5,0 V / 500 mA

Afvalverwijdering
Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een
verzamelpunt (bijvoorbeeld KCA−depot). Volgens de wet
op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars
van oude apparaten verplicht om oude elektrische en
elektronische apparaten naar een gescheiden
afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u
het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag deponeren!
Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu’s en
batterijen! Maak accu’s en batterijen nooit open. Voorkom
beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu
terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten
die schadelijk zijn voor het milieu. U bent wettelijk
verplicht om accu’s en batterijen naar verkooppunten van
deze producten of naar officiële inzamelingspunten te
brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en
kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is
kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu’s en
batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat
ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.
Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke
voorschriften af.

Conformiteitsverklaring
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn:
2014/53/EU.
De conformiteit met bovenstaande richtlijn wordt bevestigd
door het CE-kenteken op het apparaat. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze
website www.switel.com.
Telgo AG, Rte. D’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Switzerland

Garantie

Tonen en profiel
1. Het toestel beschikt over verschillende beltonen, beltypes en
geluidsterktes.
2. Het beltype wordt in de keuze weergegeven.
Instellen
Maak een keuze uit de
beschikbare instellingen en
stel de geluidsterkte in.

GPS
1. Zodra de SOS verzonden is wordt de GPS automatisch
aangezet en stuurt de positie van het toestel (GPS
functioneert alleen in de open lucht).
2. De positie wordt per SMS met een Googlekaartlink met
datum en tijd verzonden.
Belangrijk: De werkwijze van “Tonen” resorteert onder
Android of iOS. Tik op “Vind locatie”.
Op het hoofdscherm wordt u verder genomen naar “GPS /
Tonen”. Binnen 60 seconden wordt de locatie van het toestel
aangeduid.
Tik op Tonen als u al in het GPS-menu bent en u krigt de
locatie binnen 60 seconden.

Valdetectie
1. Valdetectie is bij levering niet automatisch aan.
2. Valdetectie herkent een val door een plotse snelle beweging
of klap.
3. Als een val vastgesteld wordt, weerklinkt een alarmtoon
voordat de SOS-nummers gekozen worden. In geval van
vals alarm kan de procedure afgebroken worden.
4. Valdetectie heeft drie gevoeligheidsniveaus: low, NORMAAL
en high. Kies de gewenste instelling.
5. Voer het gewenste oproepnummer in voor het versturen van
een SMS in geval van valdetectie. Het toestel stuurt dan
automatisch een SMS met een bericht naar dit nummer.
Instellen
Activeer de valdetectie. Wanneer een val gedetecteerd
wordt weerklinkt een 10 seconden- lange alarmtoon. De
gebruiker kan die tijd gebruiken om de SOS Noodoproepprocedure af te zetten.
Voer een oproepnummer in
dat in geval van een val automatisch een SMS-waarschuwing ontvangt.
Stel de het gevoeligheidsniveau in.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de hantering
van valdetectie.

Andere Vita SOS CT8 toevoegen
1. Tik op Toestel toevoegen op het hoofdscherm
2. Tik op Zoeken… om het mobielnummer van de CT8 in uw
telefoonboek te vinden.
3. Noteer het zodra het oproepnummer verschijnt en tik op
Toe…
4. Afgezien van de 5 bereikbare toestellen van de APP, kunt u
ook eindeloos veel andere nummers opslaan. Ga terug naar
het hoofdscherm nadat u het toestel toegevoegd hebt en kies
Schakel van toestel. U ziet dan al de bij uw APP
toegevoegde toestellen.
5. Tik op de FINGER naast het toestel waarop u wil toezicht
houden. De kleurverwisseling naar groen duidt aan dat u
toegang tot dit toestel hebt.
6. Ga terug naar het hoofdscherm. De naam van het toestel
verschijnt aan de linkerkant.
7. Tik op de X aan de rechterkant van de vinger om een toestel
uit uw APP te wissen. Een bevestiging verschijnt.

SWITEL-apparaten worden geproduceerd en getest met de
modernste productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde
materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een
probleemloze werking en een lange levensduur. De
garantieperiode bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag
van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterijen, accu's of
accupacks die in het product worden gebruikt. Binnen de
garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan
materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De
garantie vervalt bij ingrepen aan het apparaat door de koper of
door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of
bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren,
onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere
externe invloeden is ontstaan, wordt niet gedekt door de
garantie. Wij behouden ons het recht voor, in geval van een
klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te
repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen.
Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze
eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten,
in zoverre ze niet gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid
vanwege de fabrikant. Indien uw apparaat toch een defect
vertoont binnen de garantieperiode, neemt u uitsluitend contact
op met de handelszaak waar u het SWITEL-apparaat hebt
gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims
volgens deze bepaling kunnen uitsluitend geldig worden
gemaakt bij uw winkelier. Na twee jaar na aankoop en
overhandiging van onze producten vervallen de
garantierechten.
Gebruik voor technische vragen svp het ServiceFormulier op
onze Website: http://www.switel.com/en/productinformation-technical-support/
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