
Handleiding Seniorentelefoon mobiel met GPS en alarmering - Save Yourself 
http://www.stelcomfortshop.nl/seniorentelefoon-gps 
 

1. U verwijdert het klepje aan de achter kant van de telefoon en zet de sim kaart in de sim 
houder. U stopt vervolgens de batterij is de batterij houder en laadt de telefoon 4 uur op met 
de adapter 

2. Na 4 uur laden kunt u de telefoon aanzetten door de knop met het rode telefoontje 2 
seconden ingedrukt te houden. De telefoon zal nu aangaan. 

3. Aan de zijkant van de telefoon zit een schuif knopje wat u naar slotje open of slotje dicht 
kunt schuiven. Dit is voor de toetsen blokkering. 

4. Voor dat de locatie van de telefoon kan worden opgevraagd dient u eerst de SOS nummers in 
te stellen. Alleen deze 4 SOS nummers kunnen de locatie van de telefoon opvragen. Ook 
werkt de meeluister optie alleen met de SOS nummers.  

5. De SOS nummers moeten eerst als contactpersoon in de telefoon worden gezet. U kunt 
iemand toevoegen op de telefoon door in het menu (U komt in het menu door pijltje naar 
boven te drukken) naar “Phonebook” te gaan en hier op IK (het groene telefoontje) te 
drukken. Vervolgens drukt u op pijltje omlaag tot u bij “New contact” komt. Hier vervolgt u 
vervolgens de nummers toe.  

6. Wanneer de SOS nummers in het telefoon boek zijn toegevoegd kunt u deze instellen als SOS 
door de volgende stappen te volgen. U drukt op: pijltje naar boven -> klikt net zolang op dit 
pijltje tot u bij SOS komt -> u drukt nu op het groenen telefoontje -> druk nogmaals op het 
groene telefoontje. U komt nu in het menu waar u de 4 nummers kunt selecteren uit het 
telefoonboek.  

7. Wanneer de SOS nummers zijn ingesteld op de telefoon kunt u vanaf een van de SOS 
nummers de locatie opvragen door een sms te sturen naar de GPS telefoon met als inhoud:  
URL# of WHERE#. Wanneer u URL# gebruikt krijgt u een link terug die u door linkt naar 
Google Maps. Wanneer u WHERE# gebruikt krijgt u een lengte en breedte graad terug die u 
kunt invoeren in Google Maps. 

8. Nadat de SOS nummers zijn ingesteld dient u nog het volgende smsje naar de GPS tracker toe 
te sturen: gprson,0#. 

9. De datum en tijd kunt u op de telefoon veranderen in het menu bij “Settings” en vervolgens 
op “Phone Setup”. 

10. De telefoon heeft de optie om opnieuw te starten. Deze optie kunt u aan of uit zetten in het 
menu bij “Settings -> Phone Setup -> PoewerON/PowerOFF”. 

http://www.stelcomfortshop.nl/seniorentelefoon-gps

