Handleiding
Vlinder D2R2

Introductie

Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Vlinder. U heeft hiermee gekozen
voor een hoogwaardig en innovatief product. De handleiding en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies maken onderdeel uit van dit product
en bevatten belangrijke aanwijzingen voor veiligheid en gebruik. Neem
voordat u de Vlinder gaat gebruiken de tijd om deze goed door te lezen.
Uitgebreide informatie over het gebruik van de Vlinder vindt u ook op
onze website www.vlinderalarm.com.

Functies
Alarm
In geval van nood wordt door de alarmknop in
te drukken contact gezocht met de volgers en
eventueel alarmdiensten.

Functies

Lokaliseren
De volger kan de Vlinder via GPS lokaliseren via
de bijbehorende Loox app.
Goedemorgen alarm
Iedere ochtend detecteert de Vlinder beweging
voor een teken van leven.
Dwaaldetectie
In de Loox app kunnen veilige gebieden worden
aangegeven. Indien de gebruiker het veilige
gebied verlaat, ontvangt de volger bericht.
Medicatiememo
Met de Loox app kan worden ingesteld wanneer
medicatie moet worden ingenomen. De Vlinder
geeft op het gekozen tijdstip een melding.
Draadloos laden
Met een slim laadstation wordt de Vlinder
opgeladen.
Oproepen
Via de Vlinder kan een spreek-luister verbinding
gestart worden met een gewenste volger.
** Let op! Het bellen naar de Vlinder gaat via een internationale provider in Zweden
en kost in Europa gemiddeld 21 cent per minuut. De exacte kosten zijn afhankelijk
van uw eigen locatie en provider en de duur van het telefonisch contact. De provider
in Zweden garandeert ons wereldwijde dekking voor in- en uitbellen en is provider
onafhankelijk.

Functies op de Vlinder
Functies op de Vlinder

We hebben de Vlinder zo simpel mogelijk gehouden zodat iedereen met
de Vlinder overweg kan. Zie voor meer uitleg van de functies
www.vlinderalarm.nl/functions.

Microfoon: Bij een spreek-luisterverbinding
hoeft u de Vlinder niet aan uw oor te houden. U
kunt gewoon handsfree spreken.
Rode knop: Wanneer u in nood bent, houdt u
de knop net zolang ingedrukt tot de Vlinder
alarm afgeeft. Alle volgers krijgen automatisch
bericht. Zodra er reactie is, wordt er een spreekluisterverbinding tot stand gebracht.
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Touchscreen. Door te ‘swipen’ (met uw vinger
over het scherm vegen) kunt u kiezen tussen
schermen: verschillende wijzerplaten van de
klok, een statusbericht over tijd, dag en weer en
het contactverzoek naar de volger(s).
Beeldscherm aanzetten: kort op de groene
knop drukken. U kunt met de groene knop
altijd terugkeren naar het hoofdscherm. Voor
het uitzetten van de Vlinder zie voetnoot bij 2
De Vlinder.

U kunt het meegeleverde halskoord door de
Vlinder rijgen zodat u hem om uw nek kunt
hangen. De ketting is gesloten met een
magnetisch slotje en is eenvoudig te openen
door aan beide kanten van het slotje te trekken.
Speaker.

Display

Display

De onderstaande pictogrammen kunnen in het display van de Vlinder
verschijnen.

GSM-netwerk weergave

Dag en datum
Locatie bepalen

Laadniveau van batterij
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Weersverwachting van
de dag
Geen contact met
server, alarm kan niet
worden opgevolgd.
Vlinder geeft een kort
statusbericht over de
tijd, de dag en het weer.

QR-koppelcode.
Wanneer u hierop tikt,
krijgt u de
QR-koppelcode te zien
waarmee u een nieuwe
volger kunt toevoegen.
Contactverzoek. Druk op de drie streepjes en de
contacten verschijnen op het scherm. Door op
het portret te tikken vraagt u de volger om een
spreek-luisterverbinding te starten. Let op!
Hieraan zijn voor de volger kosten verbonden.

Laadstation

1 Het Laadstation

De1Vlinder kan simpel worden opgeladen door hem in het laadstation te
leggen. We adviseren het laadstation op het nachtkastje te plaatsen en
de Vlinder iedere nacht op te laden.
1

Neem het laadstation met de transparante standaard uit de doos.
Schuif deze zoals hieronder afgebeeld in elkaar, (let goed op de
positie van de standaard) de standaard door de voorkant van het
laadstation naar achteren steken. Het opstaande randje moet
omhoog wijzen.

2

Zet de stekker met de brede aansluiting aan de kabel en steek de
smalle aansluiting in het laadstation. Sluit aan op de netvoeding.

Licht aan. Beweeg uw hand over het logo om
de verlichting te activeren.
Opladen. Leg de Vlinder met het display naar
voren en de rode en groene knop omhoog in
het laadstation. Hij gaat dan automatisch laden.
Beeldscherm. Het scherm draait automatisch
90° als de Vlinder in het laadstation wordt
gelegd.

** Het opladen van de Vlinder via het laadstation duurt maximaal 6 uur. Voor
snelladen kunt u de meegeleverde kabel ook direct op de Vlinder aansluiten. Het
opladen duurt dan maximaal 3 uur.

2 De Vlinder

Vlinder
3

Verwijder de folie van het scherm.
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Haal het halskoord uit de verpakking. Deze heeft aan weerszijdes
een magnetische sluiting die open gaat, mocht u onverhoopt
blijven haken. U kunt het halskoord nu met de korte kant van de
sluiting door de Vlinder rijgen en daarna deze met het
magnetische slotje simpel weer sluiten.
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Om de Vlinder op te starten houdt u de rode knop net zolang
ingedrukt tot het beeldscherm aangaat. Het ophalen van de éérste
locatie en gegevens kan enkele minuten duren! U kunt vast verder
gaan met stap 6.

** Mocht u de Vlinder helemaal willen uitzetten dan kan dat door op de knop met “O”
te drukken, zodat de QR-code verschijnt. Druk dan de groene en rode knoppen
beide tegelijk in en houd vast. De Vlinder laat zien dat hij wordt uitgeschakeld.

3 Loox App

Loox app koppeling
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Om de Vlinder in te kunnen stellen moet de Loox app op de
telefoon van de volger(s) worden gedownload. De app is te vinden
in de app store of Google play door te zoeken naar ‘Loox’.
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Maak uw profiel aan door de instructies in de app te volgen. Meer
uitleg over de Loox app kunt u vinden op www.loox.me.
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Ga in de Loox app naar uw contacten
en selecteer “vrienden
toevoegen”, zoals hieronder is afgebeeld. In de app zit een
QR-code scanfunctie. Deze kunt u activeren door in de bovenste
balk op het QR-code icoontje te tikken en daarna op de groene
balk met ‘open QR-code scanner’ eronder.
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Scan nu de QR-code die op het beeldscherm van de Vlinder staat
afgebeeld door het vlak met de groene rand boven de QR-code
van de Vlinder te houden.
Als u geen QR code op de Vlinder ziet, druk dan op de knop met
het teken “O” onder het beeldscherm van de Vlinder.

12:24 AM

Vrienden

Laten we je vrienden zoeken!
Voeg vrienden toe door ze uit te
nodigen, via QR-code of cijfercode
VRIENDEN TOEVOEGEN

** Let op! Voor het goed functioneren van de Loox app is het noodzakelijk dat u de laatste versie van uw gebruikerssysteem heeft gedownload en
locatievoorzieningen aanzet. De Loox app draait het best vanaf iOS 8.0 en Android
4.0.2. Lagere versies worden ondersteund, maar kunnen mogelijk minder goed
werken.

Functies instellen
De functies op de Vlinder kunnen alleen via de Loox app worden
ingesteld. Open daarvoor de app en ga naar de ‘vrienden’ pagina. Tik op
Vlinder en onderstaande pagina verschijnt.

lokaliseren.
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4 functies

Terug

Dit is de QR-code van de
Vlinder. Zo kunt u ook
andere mensen laten
koppelen.
Voor een betere
locatiebepaling koppelt u
met een wifi-netwerk waar
de Vlinder zich het meest
bevindt.
De Vlinder detecteert
beweging voor een teken
van leven.
De Vlinder geeft een
herinnering wanneer
medicatie genomen moet
worden.

Vlinder

Vlinder bellen.
Berichten overzicht.
QR-CODE
PERSOONLIJKE INFORMATIE

WIFI INSTELLINGEN
DWAALDETECTIE
GOEDEMORGEN ALARM
MEDICATIE MEMO

Bij de persoonlijke
informatie kiest u de
gewenste taal en kunt u
desgewenst een profielfoto
en naam van de gebruiker
toevoegen.
Als u voor de optie
dwaaldetectie heeft
gekozen, kunt u hier de
locatie instellen. U
ontvangt een notificatie
wanneer de Vlinder bij deze
locatie arriveert of verlaat.

** Uitvoerige informatie over functies van de Vlinder kunt u vinden op
www.vlinderalarm.com/functions.

Onderhoud
De Vlinder en het station kunnen het best worden schoongemaakt met een zachte, niet pluizende doek. Gebruik een niet te
vochtige doek om het binnendringen van water in het apparaat te voorkomen. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
Garantie en reparatie
U heeft 24 maanden garantie op de Vlinder. Heeft uw Vlinder een defect dat aangemerkt kan worden als fabrieksfout? Neem
dan contact op met de partij waar u de Vlinder heeft gekocht. Heeft u de Vlinder via onze webshop gekocht? Neem dan
contact met ons op. Zie onze algemene voorwaarden op www.vlinderalarm.com wat er precies onder de garantie valt.
Is de Vlinder defect en valt het buiten de garantie, neem dan rechtstreeks contact op met Watcher Enterprises.
Als u vragen heeft over de Vlinder of de Loox app die u niet onze website kunt vinden, neem dan contact met ons op via de
klantenservice: support@vlinderalarm.com.
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