
    HANDLEIDING VOOR TP-6 

 
Semafoon aanzetten: 
• Druk 5 seconden op de   toets 
• Semafoon doet een korte zelf test, en gaat aan 
• Semafoon gaat daarna automatisch naar stand-by scherm om de batterijen te 

sparen 
 
Semafoon uitzetten: 

• Druk net zo lang op  toetsen totdat volgende menu verschijnt: 
 

 TURN OFF 
 
• Bevestig dit met de    toets 
• Bevestig bij YES dit nogmaals met de    toets 
• Semafoon staat nu uit, en zal geen meldingen ontvangen 
 
Verlichting: 
Druk 5 seconden op  om de verlichting te activeren. Verlichting gaat vanzelf weer uit 
 
Meldingen lezen: 
Druk op  om het alarmeren te stoppen en melding te lezen 

 Wil zeggen dat bericht uit meerdere pagina’s bestaat 
Druk op  om rest van de pagina’s te lezen, verdwijnt de  dan bent U aan het einde 
van het bericht 
 
Voor ieder bericht ziet U een nummer, bijv. 01. Dit is het eerst ontvangen bericht. 
Het volgende bericht krijgt 02 etc.  

Ga met de  toetsen naar de volgende / vorige berichten 
Druk op  om de meldingen te lezen 
 

Wil zeggen dat er ongelezen berichten zijn 
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Meldingen verwijderen: 
Ga naar de melding die U wil verwijderen 
Druk 5 seconden op de  toets totdat volgende menu verschijnt: 
 

LOCK DEL DEL.ALL 
 
 
Lock = bericht beschermen tegen verwijderen 
Del = 1 bericht verwijderen 
Del.all = alle berichten verwijderen 
 

Ga met de  toetsen naar DEL en druk op  toets om dit te bevestigen 
Semafoon laat nu een kort piepje horen, en het bericht is verwijderd 
 
De gelijke procedure geldt voor de overige 2 opties. 

Wanneer U een bericht “locked” verschijnt bij dit bericht onder in het display een  
Het bericht kan nu niet verwijderd worden 
Unlock dit bericht wanneer U het wil verwijderen 
 
Tijd en datum instellen: 

• Druk net zo lang op  totdat volgende menu verschijnt: 
 

 DATE & TIME 
 
• Druk de  toets om de keuze te bevestigen 

• Wijzig met  toets de waarde, en druk op   toets om naar volgende te 
wijzigen instelling te gaan 
Herhaal dit, totdat alles is ingesteld 
Bevestig na het instellen van de minuten dit met de  toets 
Semafoon zal een kort piepje geven 

 
Alarm type instellen: 

• Druk net zo lang op  totdat volgende menu verschijnt: 
 

 SET ALERT 
 
• Druk de  toets om de keuze te bevestigen 

• Ga met de  toets naar de instelling die je wil hebben 
Bevestig deze instelling door de   toets in te drukken 
Semafoon zal een kort piepje geven 
Keuzes: 
Tone = geluid 
Vibrate = trillen 
Tone&Vibr = piepen en trillen 
Silent = geen geluid of trillen 
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Alarm toon instellen: 

• Druk net zo lang op  totdat volgende menu verschijnt: 
 

 SET TONE 
 
• Druk de  toets om de keuze te bevestigen 

• Ga met de  toets naar de instelling die je wil hebben 
Bevestig deze instelling door de   toets in te drukken 
Semafoon zal een kort piepje geven 
Keuzes: 
Tone A t/m D 
Melody 1 t/m 4 

 

Extra functie’s: 

De semafoon kent nog een aantal extra functie’s. De instellingen hiervan gebeuren 
soortgelijk als bij de eerder omschreven procedures. 
Daarom alleen korte samenvatting van deze functies. 

Set alarm: geeft de mogelijkheid een alarm wekker in te stellen 
Phonebook: geeft de mogelijkheid naam + tel.nummers op te slaan 
 
Zelf test mode: 
• Verwijder de batterij 
• Druk de  toets, en zet tegelijk de batterij er op de goede manier in 
• Druk de  toets om door de test te gaan 
 Je ziet nu type, serienummer, test trilmotor, verlichting, instellingen etc. 
• Druk de  toets om uit te zetten 
• Druk de  toets lang in om de semafoon weer aan te zetten 
 
Betekenis symbolen in display: 
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Batterij vervangen: 
Wanneer  in het display staat, dient de batterij vervangen te worden. 
De semafoon werkt ca. 1 maand op één AAA batterij. Alkaline batterijen worden 
aanbevolen. 
Gebruik liever geen oplaadbare batterijen. 
Wanneer de batterij binnen 8 seconden verwisselt wordt, blijven de instelling 
(datum/tijd/alarm etc) bewaard. 

               Tijdens het vervangen van de batterij, kunt U geen melding ontvangen. 
 

Onderhoud: 
Reinig de semafoon met een droge zachte doek 
Gebruik geen schoonmaakmiddelen of vloeistoffen 
Wordt de semafoon langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij i.v.m. mogelijke 
lekkage 
Gebruik alleen batterijen van een gerenommeerd merk 
Laat de semafoon niet vallen 
 
Garantie: 6 maanden bij normaal gebruik 
Uitgesloten van garantie zijn: schade aan display, schade veroorzaakt door 
vocht/vallen/openen, lekkende batterijen 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor toekomstige veranderingen in netwerken / 
oproepprotocollen/coderingen/frequentieveranderingen waardoor de semafoon ongeschikt 
voor gebruik wordt. Alle semafoons werken op de dag van aflevering volgens deze stand 
van de techniek. 
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