
SOCIAL-DISTANCE KEEPER 

 
Werking: 

Batterij installeren: 

De Social-Distance Keeper wordt zonder batterij geleverd (type 3V Lithium CR2450). Bij normaal 

dagelijks gebruik gaat de batterij ongeveer 4 -5 weken mee. 

- Open het batterijcompartiment aan de achterzijde van het apparaat. Draai een kwartslag 

tegen de klok in om het compartiment te openen. De juiste stand is met puntjes 

aangegeven: sleuf omhoog is gesloten, sleuf dwars is geopend. 
- Indien nog aanwezig verwijder het beschermzegel; de contacten en printplaat moet 

zichtbaar zijn. 
- Plaats de batterij in het compartiment met het “+” teken naar boven gekeerd. Zorg dat de 

batterij geklemd is tegen de contacten aan de zijkant van de batterijruimte. Als de batterij 

geplaatst is hoort u een kort piepsignaal. 
- Plaats het deksel terug op de juiste positie; de sleuf overdwars en puntjes aansluitend. 
- Draai het deksel met de klok mee tot het puntje bovenzijde. De Social-Distance Keeper is 

nu klaar voor gebruik. 

Social-Distance Keeper gebruiken: 

Aanzetten: Om het apparaat aan te zetten druk je op de rechterknop tot je een kort piepsignaal 

hoort. Het blauwe signaal lampje knippert regelmatig 2 x  kort achter elkaar om aan te geven dat 

het apparaat is ingeschakeld.  

Uitzetten: Hou de rechterknop ingedrukt totdat je een piepsignaal hoort. Het apparaat is nu 

uitgeschakeld, het signaal lampje knippert niet meer. 

Signaaltoon aanpassen: Het apparaat is voorzien van een groot aantal verschillende 

geluidsignalen. Door op de linker knop te drukken kun je kiezen welk signaal het beste past. 

Gebruik: Draag het apparaat met het nekkoord voor op de borst. Kom je te dicht bij een ander 

apparaat dan gaat het alarm af. Let op: vaak geven beide apparaten een signaal. 

Als het alarm afgaat: Doe een stap terug waardoor je de afstand weer vergroot. Het alarm zal 

stoppen. Je kunt het alarm ook stoppen door het apparaat met de hand af te dekken, of even 

achter de rug houden. Schakel het apparaat gedurende gebruik niet uit. 
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SOCIAL-DISTANCE ARMBAND 

 
Werking: 

Armband opladen: 

De armband is voorzien van een ingebouwde vaste batterij en kan opgeladen worden met de 

meegeleverde USB laadkabel (past op elke 5V telefoonlader). Nadat je de baken uit de armband 

hebt geklikt vind je aan de zijkant de aansluiting voor het oplaadsnoer. Een rode LED gaat 

branden gedurende het opladen en gaat uit zodra de batterij vol is. Na opladen klik je de baken 

weer in de armband, let hierbij op de markeringen in de baken en de armband. Bij normaal 

dagelijks gebruik is een batterijlading voldoende voor 2 dagen, echter raden wij aan dagelijks op 

te laden. 

Social-Distance Armband gebruiken: 

Aan- en uitzetten: Zodra opgeladen is de armband ingeschakeld. Met de app is het mogelijk het 

alarm uit te zetten (zie hieronder).  

LED: als de armband is ingeschakeld zal de rode LED regelmatig een enkel signaal geven. 

Gebruik: Draag de armband om je pols. Kom je te dicht bij een ander apparaat dan voel je een 

vibratie. Let op: vaak geven beide apparaten een signaal. 

Als het alarm afgaat: Doe een stap terug waardoor je de afstand weer vergroot. Het alarm zal 

stoppen. Je kunt het alarm ook stoppen door het apparaat met de hand af te dekken, of even 

achter de rug houden. Schakel het apparaat gedurende gebruik niet uit. 
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Dit product is voorzien van batterijen. Zorg na 

gebruik dat gebruikte batterijen op de hiervoor 

bestemde inzamelpunten ingeleverd worden. 


