1
ALARMZENDER

Handleiding

Batterij plaatsen

Gefeliciteerd met uw CQ-1 Alarmzender.
Vanaf dit moment kunt u overal
alarmeren. U schakelt razendsnel hulp
in en de ontvanger van de alarmoproep
ziet meteen waar u zich bevindt.

Om uw CQ-1 Alarmzender te kunnen
gebruiken dient u de batterij te plaatsen.
Ook als u de batterij wilt verwisselen
volgt u onderstaande stappen.

De laatste versie van deze handleiding
kunt u vinden op: www.eurocom-group.eu

Vereiste
De CQ-1 Alarmzender werkt alleen in
combinatie met de CQ-Alert Alarm App
op uw smartphone, mits deze Bluetooth
4.0 ondersteunt en beschikt over
minimaal Android™ software
versie 4.3. De CQ-Alert Alarm App
kunt u downloaden
in de Google Play™ store.

De CQ-1 Alarmzender
1 Hanger
2 Alarmknop
3 Status LED’s
4

4 Alarm

herstelknop

1. Draai de achterkant voorzichtig open
met een vijf eurocent muntstuk. Draai
tegen de klok in tot aan de markering.
2. Plaats de batterij met het plus teken
(de platte kant van de batterij)
naar boven.
3. Sluit voorzichtig de achterkant
en draai deze met de klok mee
tot aan de markering.
4. Test de CQ-1 Alarmzender door op de
alarmknop te drukken. Als de led
lampjes niet oplichten, plaats de
batterij dan opnieuw.
Belangrijk: De levensduur van de batterij
in de CQ-1 Alarmzender en het aantal
alarmen dat u kunt maken hangen onder
andere af van de kwaliteit van de batterij
en de verbindingskwaliteit met de
smartphone.
In de CQ-Alert Alarm App is de status van
de batterij van de CQ-1 Alarmzender
zichtbaar. De gebruiker is zelf
verantwoordelijk voor het monitoren
van deze status en hierop actie te
ondernemen. Eurocom Group is niet
aansprakelijk voor het niet functioneren
van de batterij of de kwaliteit van de
verbinding op het moment dat er een
alarm gemaakt wordt.

CQ-1 Alarmzender
koppelen met de
smartphone
Volg de instructies in de CQ-Alert Alarm
App om uw CQ-1 Alarmzender te
koppelen aan uw smartphone. Om de
CQ-1 Alarmzender te kunnen koppelen
moet Bluetooth op uw smartphone aan
staan.

Bluetooth
Opmerkingen over het gebruik van Bluetooth:
- Om problemen te voorkomen wanneer u
uw CQ-1 Alarmzender verbindt met uw
smartphone, moet u de apparaten dicht bij
elkaar plaatsen, binnen een bereik van 2
meter.
- Controleer of er zich geen obstakels
bevinden tussen uw CQ-1 Alarmzender en
een verbonden smartphone. Als er zich
een voorwerpen bevind tussen de
apparaten, is het mogelijk dat de afstand
waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Bluetooth gebruikt dezelfde frequentie als
bepaalde industriële, wetenschappelijke en
medische producten en producten met laag
stroomverbruik. Er kunnen storingen
optreden wanneer u verbinding maakt in de
buurt van dergelijke typen producten.

Alarmeren

Garantie

Indien u met uw CQ-1 Alarmzender een
alarm wilt maken, drukt u op de ronde
knop in het midden. Hierdoor zal de
CQ-Alert Alarm App een alarm gaan
versturen.

Eurocom Group geeft twee jaar garantie op
productie en montagefouten van de CQ-1
Alarmzender. Van de garantie is uitgesloten:
- Verbruiksonderdelen, zoals batterijen en
armbanden die in de loop der tijd slijten,
tenzij het defect optrad wegens een
materiaal- of fabricagefout.
- Schade veroorzaakt door een ongeval,
verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof,
brand of andere externe oorzaken.
- Beschadigingen als gevolg van natuurlijke
slijtage van het product.
- Schade/defect als gevolg van oneigenlijk
gebruik.
Eurocom Group is niet aansprakelijk voor
prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door andere applicaties
of het gebruiken van een lagere Android
software versie.

Alarm herstellen
Door beide knoppen aan de zijkant
gelijktijdig kort in te drukken herstelt u
het alarm.

Het aanpassen van de firmware van de
CQ-1 Alarmzender of het installeren van
software van niet-officiële bronnen kan
ervoor zorgen dat de CQ-1 Alarmzender
niet correct functioneert of dat gegevens
beschadigd raken of verloren gaan. Alleen
updates en upgrades voorzien door
Eurocom Group voor dit specifieke model
zijn geoorloofd binnen de garantie. Het
installeren van een andere dan door
Eurocom Group beschikbaar gestelde
firmware of het aanpassen hiervan is op
eigen risico en laat de garantie vervallen.

Verwijdering van oude
elektrische en elektronische apparaten
Toepasbaar in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen
Het symbool op het product of
op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling
van materialen draagt bij tot het vrijwaren
van natuurlijke bronnen. Voor meer details
in verband met het recyclen van dit
product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.

Het reinigen

Kennisgeving

- Maak de buitenkant schoon met een
zachte doek bevochtigd met water en
veeg het oppervlak daarna droog met een
droge doek.
- Ter voorkoming van beschadiging van de
afwerklaag of behuizing stel de CQ-1
Alarmzender niet bloot aan chemische
stoffen, zoals thinner, wasbenzine,
alcohol, werpreinigings doekjes,
insectenspray, zonnebrandcrème of
insecticiden.

De informatie in dit document is zeer
zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Eurocom Group biedt
hiervoor geen garanties. De informatie in
dit document kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd en is niet
bindend voor Eurocom Group. Eurocom
Group kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele fouten of
weglatingen in dit document. In verband
met bedoelde wijzigingen kunnen
revisies of nieuwe edities van dit
document worden uitgebracht.
Geen enkel deel van dit document mag
voor enig doel op welke wijze dan ook,
elektronisch dan wel mechanisch,
worden gereproduceerd of verspreid
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Eurocom Group.

Over de batterijen
- De batterijen mogen niet onvoorzichtig
worden behandeld, uit elkaar worden
gehaald, worden gewijzigd of aan fysieke
schokken worden blootgesteld, zoals
ertegen slaan, laten vallen of erop staan.
- Gebruik een vervormde of beschadigde
batterij niet.
- Vervang alleen door hetzelfde of een
vergelijkbaar type (CR-1632 Lithium Cell).
- Onbruikbare batterijen dienen
gerecycled te worden in overeenstemming met de lokale regels.

Alle bedrijfs-, product- of servicenamen
die in dit document worden genoemd
zijn handelsmerken, gedeponeerde
handelsmerken of servicemerken van hun
respectieve eigenaars.

Voorzorgsmaatregelen
Bewaar/gebruik de CQ1-Alarmzender niet
op de volgende plaatsen:
- Op een buitengewone hete, koude
of vochtige plaats
- Onder rechtstreeks zonlicht of nabij een
verwarmingsbron
- In de buurt van een sterk magnetisch veld

Copyright © 2016 Eurocom Group
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd
onder internationale auteursrechtwetten.
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1
ALARM
TRANSMITTER

Manual

Inserting the battery

Congratulations on the purchase of your new
CQ-1 Alarm Transmitter. From this moment
on, you can send out an alarm from anywhere.
You can quickly call for assistance and the
person receiving your alarm will also
immediately see where you are.

You must first insert the battery to use your
CQ-1 Alarm Transmitter. Follow the steps
below (also when replacing the battery).

The latest version of the manual can be
found at: www.eurocom-group.eu

Requirement
The CQ-1 Alarm Transmitter only works in
combination with the CQ-Alert Alarm App
on your smartphone provided this supports
Bluetooth 4.0 and has at least the Android™
software 4.3 version installed. The CQ-Alert
Alarm App can be downloaded from the
Google Play™ store.

The CQ-1 Alarm Transmitter
1 Key ring
2 Alarm button
3 LED status
4

4 Alarm cancel button

1. Carefully open the rear by turning with a
5 euro cent coin. Turn anti clockwise up to
the mark.
2. Insert the battery with the plus sign (the flat
side of the battery) upwards.
3. Carefully close the rear by turning clockwise
until the mark.
4. Test the CQ-1 Alarm Transmitter by pressing
the alarm button. When the led lights don’t
light up, insert the battery again.
Important: The battery's lifespan in the CQ-1
Alarm Transmitter and the number of alarms
you can transmit will depend among other
things like the quality of the battery and the
quality of the connection with the smartphone.
The CQ-1 Alarm Transmitter's battery status
can be viewed in the CQ-Alert Alarm App.
The user is responsible for monitoring the
battery’s status and for taking appropriate
action. Eurocom Group is not responsible for
battery failure or for the quality of the
connection at the moment an alarm is
transmitted.

Linking CQ-1 Alarm
Transmitter with your
smartphone
Follow the instructions in the CQ-Alert Alarm
App to link your CQ-1 Alarm Transmitter with
your smartphone. To link your CQ-1 Alarm
Transmitter, Bluetooth on your smartphone
needs to be turned on.

Bluetooth
Notes on Bluetooth use:
- To prevent issues when linking your CQ-1
Alarm Transmitter with your smartphone,
place both devices next to each other, at
least within 2 meters.
- Ensure there are no obstacles between your
CQ-1 Alarm Transmitter and a connected
smartphone. If there is any object between
the two devices, the distance at which the
devices can communicate may reduce.
- Bluetooth uses the same frequencies as
certain industrial, scientific and medical
products and products with low power
consumption. Disruption may be experienced
if you connect in the vicinity of any of these
types of products.

Transmitting an alarm

Guarantee

To transmit an alarm using your CQ-1 Alarm
Transmitter, press the round button in the
middle. The CQ-Alert Alarm App will transmit
an alarm.

Eurocom Group offers a two-year guarantee
for the CQ-1 Alarm Transmitter against
production and assembly flaws.
The following are excluded from the
guarantee:
- Consumable parts, including batteries and
arm straps which will wear over time, unless
the wear is a direct result of a material or
production fault.
- Damage caused by accident, wrong use,
misuse, liquids, fire or other external causes.
- Damage resulting from natural wear and tear
of the product.
- Damage/defect resulting from inappropriate
use.
Eurocom Group is not responsible for
performance problems resulting from other
applications or from using an older version of
Android software.

Cancelling an alarm
To cancel an alarm, briefly press both buttons
on the sides of the device simultaneously.

Adjusting the CQ-1 Alarm Transmitter's
firmware or installing software from unofficial
sources may cause the CQ-1 Alarm Transmitter
to malfunction or cause damage to or loss of
data. Only updates and upgrades provided by
Eurocom Group for this specific model are
permitted within the terms of the guarantee.
If you install or adjust the firmware beyond
what is made available by Eurocom Group you
do so entirely at your own risk. Such action will
automatically invalidate the guarantee.

Disposal of Old
Electrical & Electronic
Equipment
Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection
systems
This symbol on the product or on
its packaging indicates that this
product shall not be treated as
household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable
collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By
ensuring this product is disposed of correctly,
you will help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. The recycling of materials will
help to conserve natural resources. For more
detailed information about recycling of this
product, please contact your local Civic Office,
your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.

Maintenance

Notification

- Clean it with a soft, slightly damp cloth. Then
wipe with dry cloth.
- Do not use solvents such as benzine, thinner,
alcohol or kitchen detergent. This can cause
damage on the CQ-1 Alarmbutton and the
surface may peel off.

The information is this document has been
carefully composed with due diligence,
however Eurocom Group offer no guarantees
regarding the contents. The information in this
document may change at any moment without
prior notice and is not binding on Eurocom Group.
Eurocom Group is not responsible for any errors
or emissions in this document. Eurocom Group
retains the right to make changes or revisions
to this document or publish new editions at
any time. No part of this document may be
reproduced or disseminated in any manner,
either electronically or mechanically for any
objective, without the prior written permission
by Eurocom Group.

On the battery
- Avoid rough handling, disassembling,
modifying, physical shock, or impact such as
hammering, dropping or stepping on the
battery.
- Do not use a deformed or damaged battery.
- Do not throw batteries into fire because they
may cause an explosion.
- Replace only with the same or equivalent
type (CR-1632 Lithium Cell).
- Unusable batteries should be discarded in
accordance with battery recycling laws.

All company, product or service names
mentioned in this document are trademarks,
registered trademarks or service marks
property of their respective owners.

Precautions
- Do not use/store the CQ-1 Alarmbutton in
the following places:
- In an extremely hot, cold or humid place
- Under direct sunlight or near a heater
- Near strong magnetic place
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