GPS Majesta Horloge
Handleiding
Attentie
1. Gebruik de Majesta niet als deze is ondergedompeld in water.
2. Houd de Majesta weg van open vuur. Hoge temperaturen kunnen schadelijk zijn voor het
product.
3. Blijf alert op kleine kinderen die proberen de Majesta in hun mond te steken.
4. Het is niet aan te raden om andere oplaad apparaten te gebruiken dan opgegeven. Als de
batterijspanning heel laag is of zelfs leeg is en men is buiten de servicezone, dan zal de
Majesta niet werken.
Installatie Methode
Alvorens de Majesta te gebruiken kijk eerst of het model juist is en alle accessoires aanwezig
zijn.
1. Simkaart plaatsen: ( Is door Avium Wearables al uitgevoerd bij de aankoop)
2. Majesta staat uit: druk op de aan/uit knop voor een aantal seconden en de Majesta zal aan
gaan.
3. Geforceerd uitzetten: als de App op de mobiele telefoon aangeeft dat de Majesta geen
dataverbinding heeft, haal dan de simkaart eruit en druk lang op de aan/uit knop om de Majesta
uit te zetten.
4. Laden: plaats de USB laadkabel en verbindt de andere kant met een 5V-1A mobiele telefoon
lader of laptop voor 2-3 uur. Na deze oplaadtijd zal de Majesta opgeladen zijn.
5. Hartslag: druk lang op de hartslagmeter knop van de Majesta en volg de instructies op. Schud
niet met uw armen terwijl u op het meet resultaat wacht. Na het meten van de hartslag kunt u
op elke willekeurige knop drukken om het programma te verlaten.
6. Hartslag APP: gebruikers kunnen ook gebruik maken van deze functie op de APP op de
mobiele telefoon. Maak hierbij gebruik van de handleiding en de software. Download de APP
en installeer het juist alvorens het te gebruiken.

7. Simkaart installatie (is door Avium Wearables uitgevoerd bij de aankoop)

1. Plaats de simkaart in de gleuf zoals hierboven is afgebeeld.
2. Gebruik het voorzet klepje om de simkaart af te dekken.
8. Sla het ID nummer van de Majesta op:
Aan de buitenkant van de doos vind u het ID nummer (10 cijfers) sla het ergens op, het zal
gebruikt worden bij het inlogproces.

Majesta functies:
1. Huidige locatie altijd weergeven
2. Historische route bekijken
3. Elektronische grens in te stellen
4. SOS alarm oproep, tweeweg-gesprek- stem monitoring
5. Hartslag meter
6. Niet storen functie
7. Majesta alarm
8. In te nemen medicijnen alarm
9. Majesta vindbaar functie
10. Op afstand is het horloge uit te zetten
11. Verschillende APP instellingen functies.
2. Majesta bediening

Voor een goede werking van de Majesta is aan te raden om de voicemail op de telefoon van de
geprogrammeerde SOS telefoonnummers niet te activeren.

1. Knop: Hartslagmeter
Als u deze knop ingedrukt houdt zal uw hartslag gemeten worden. Als u de knopt kort
indrukt zal het telefoonboek verschijnen waaruit u een nummer kunt kiezen om te
bellen door telkens op het knopje te drukken. Als het gesprek tot stand is gekomen kunt
u door telkens op dit knopje te drukken het geluid harder of zachter zetten.
2. Knop: Aan/uit knop en SOS knop
Door op de SOS knop te drukken zal in geval van voldoende spanning het horloge
aangaan. De Majesta kan handmatig worden uitgezet op de APP. De Majesta kun je
zonder simkaart uitzetten door te drukken op de aan/uit knop of SOS knop. Als u een
familie/vrienden nummer heeft geprogrammeerd en lang drukt op de SOS knop zal de
Majesta automatisch de geprogrammeerde nummers bellen. Als het eerste nummer
wordt gebeld en er wordt opgenomen zal het tweede nummer niet meer gebeld
worden. Wordt er echter niet opgenomen zal het tweede nummer wel worden gebeld
( cyclus gebeurt 2x).
Info: Met de aan/uitknop wordt na indrukken het SOS alarmnummer wat geprogrammeerd is
gebeld. Als er geen verbinding is of een netwerkstoring kan men er voor kiezen om het horloge
tijdelijk uit te zetten door op deze knop te drukken.
Technische gegevens:
➢ Locatie: GPS satelliet, positie +Beidou, positie + AGPS, auxiliary, positie+WIFI, positie+
LBS basis station positie.
➢ Nauwkeurigheid van positie: GPS + Beidou Locatie 5-15m, WIFI locatie 15-100m, Basis
station locatie 100-1000m
➢ Afmetingen: 46 x 36 x 16mm
➢ Gewicht totaal: 40 Gram
➢ Batterijcapaciteit: 500mAH
➢ Standby tijd: 5 dagen
➢ Platform monitoring: ondersteunt Android, Apple mobiele telefoon, computer
netwerken etc.
➢ Universeel: Voor frequenties raadpleeg GSM netwerk, Taal en tijdzone instellen,
ingebouwde
➢ netwerk parameters.
Hoofdscherm: (Figuur1)

• Voice Talk/ spraakberichten:
Intercom tussen de Majesta en de APP.

•
•
•
•

Stuur spraakberichten of tekstberichten van de APP naar de Majesta: Ga naar de APPvoice en houdt de knop vast om te spreken, als u de knop loslaat zal het bericht worden
verstuurd. De maximale duur van een spraakbericht bedraagt 15 seconden. U kunt het
bericht verwijderen door het bericht met u vinger te swipen. U kunt ook tekstberichten
versturen.
History/Historische route
De Majesta houdt 3 maanden de route informatie vast. Als er 2 punten op de route vlak
bij elkaar liggen zal er 1 automatische worden verwijderd.
Tel: zie uitleg bij apparaat gegevens.
Mode: Zie uitleg werkmodus
Meer: Hier komt u terecht in het volgende scherm zoals hieronder is weergegeven
(Figuur 2)

Figuur 2
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Elektronische grens
Gebruikers kunnen in de APP van de gaan naar de elektronische begrenzing. In deze
map kunt u de grens instellen rond een standaard locatie. Als de Majesta daarbuiten
komt zal de APP een alarm versturen naar het display van de Majesta. De alarm
informatie tijd is gerelateerd aan de locatie interval en tijdsinstelling, Een kleinere
locatie tijd interval kan voor een snellere melding zorgen.
Alarminstellingen
Selecteer hier of u een alarm wilt krijgen en op welke manier.
Berichten
Hierin komen alle berichten en alarmmeldingen te staan.
Hart (staat niet op foto)
Hier kun je de metingen van je hartslag zien in de APP en de meetresultaten per dag
van eerdere metingen bekijken.

Instellingen
Hier komt u in het scherm terecht zoals hieronder is weergegeven (Figuur3)

Figuur 3
Instellingen (Afbeelding 3 )
• Werkmodus.
• Er zijn drie werkende instellingen. De gebruiker kan een instelling kiezen in de APP op
de mobiele telefoon.
1. Snelle locatie bepaling (1 minuut): De Majesta zal met een interval van 1 minuut
de locatie doorgeven, de batterij zal sneller leeg raken.
2. Standaard locatie bepalen (10 minuten): De Majesta zal met een interval van 10
minuten de locatie doorgeven.
3. Batterij besparende locatie doorgeven (1 uur): De Majesta zal met een interval
van een uur de locatie doorgeven, de batterij zal is op deze stand het langst
meegaan.
• Administratienummer:
Het telefoonnummer wat u hier invoert krijgt de alarmen toegestuurd zoals: te lage
batterijspanning, afdoen Majesta enz.
• SOS Alarm oproep/familienummer
Als u een familie/vrienden nummer heeft geprogrammeerd druk dan lang op de aan/uit
knop en het horloge zal het geprogrammeerde nummer bellen. Als het eerste gebelde
nummer opneemt zal het tweede nummer niet meer gebeld worden. Als er niet wordt
geantwoord zal het tweede nummer gebeld worden. Deze cyclus zal zich 2x herhalen.
• Toegestane lijst.
De telefoonnummers die hier geprogrammeerd worden kunnen bellen en gebeld
worden door de Majesta.
• Wekker.
Hier kun je de tijd aangeven op welk tijdstip van de dag er een alarm op de Majesta
moet afgaan. Ook kunt u het alarm voor elke dag van de week instellen. Er is ook de
mogelijkheid om het helemaal aangepast te programmeren.
•

•

Medicijnen
Hierin kun je de tijd aangeven op welk tijdstip van de dag de medicijnen ingenomen
dienen te worden. U kunt het alarm voor elke dag van de week instellen. Er is ook de
mogelijkheid om het helemaal aangepast te programmeren.
Voice monitoring

•
•

•
•
•
•

Selecteer de stemmonitor functie in de instellingen en vul hier uw mobiele
telefoonnummer in. Als dit nummer gebeld wordt kan men de omgevingsgeluiden
rondom het horloge horen. Er kan een eenzijdig intercom gesprek plaatsvinden van de
telefoon naar de Majesta.
Niet storen
een niet storen instelling, is voornamelijk om niet te storen als men de Majesta draagt.
Het is in te stellen voor verschillende tijden per dag.
Taal en tijdzone
De taal en tijdzone zijn hier in te stellen.
In de App op de mobiele telefoon de instelling op Engels zetten, Als u de tijd 1 uur
vooruit wilt zetten dient u bij tijdzone +1 en in de zomertijd +2 in te tikken. ( letterlijk
+1 of +2 intikken).
Apparaat vinden
Als u op deze knop drukt zal de Majesta een geluid afgeven, mits het zich bevind in een
netwerkomgeving.
Op afstand uitschakelen
De Majesta is hier door de gebruiker van de APP uit te schakelen door op ok te klikken.
Apparaat gegevens
Hier vind u de meeste gegevens van de Majesta.
Verander wachtwoord
Hier kun je wachtwoord veranderen om in te loggen in de APP.

APP downloaden
Scan de QR barcode en download de software APP “AIBEILE” op je mobiele telefoon.

Android

IOS

a. Voor PC, HTTP//en.i365gps.com
b. Voor Android,
U kunt de APP downloaden bij “Google Play” u moet zoeken op AIBEILE
Voor de Iphone, U kunt de APP downloaden bij de “app store” u moet zoeken op AIBEILE

Notitie:
De installatie van dit programma vraagt om het te vertrouwen, pas als u dit goedkeurt zal de
installatie plaats vinden.
Open de App op uw mobiele telefoon en kies de optie login. Vul hier het ID nummer van het
doosje

in (10 cijfers) het standaard wachtwoord is 123456. Tenslotte logt u in het hoofdmenu
(advies, als u voor het eerst inlogt onthoudt uw naam en wachtwoord)
Let op!!
Als u de Majesta ontvangt zorgt er dan voor dat het wachtwoord wordt veranderd in de APP.
Dit is om uw privacy gegevens te beschermen. Als u het horloge niet meer gebruikt verwijder
het dan uit uw account.
U kunt het wachtwoord veranderen als u, nadat u bent ingelogd, in het hoofdscherm(Figuur 4)
de keuze maakt voor MEER en dan de optie instellingen(Figuur 5). Onderaan in het scherm
instellingen ziet U “ Verander Wachtwoord” ( Zoals hieronder afgebeeld in afbeelding 6)

Fig 4
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Fig 6

Hieronder het scherm waarin u terecht komt na het inloggen op “ABEILE” het Live tracking
scherm als u “ MEER kiest kunt de keuze maken voor verschillende schermen waaronder het
hartslag scherm en het Geografische begrenzing scherm (Zoals hieronder afgebeeld in figuur 7)

Figuur 7

Instellingen voor toekenning op het netwerk
Simkaarten hebben in sommige landen een apn instelling nodig om toegang te krijgen tot het
GPRS netwerk. Neem contact op met uw netwerkprovider of kijk op hun website voor meer
informatie.
Persoonlijke veiligheid informatie
Installeer en gebruik de Majesta correct. Om de veiligheid te garanderen van onze producten
is het belangrijk dat niemand anders van het product gebruikt maakt zonder uw toestemming.
We lenen de technologie uit voor een veilig netwerk, in overeenstemming met de regering om
uiteindelijk “ Uw privégegevens te beschermen” en er zeker van te zijn dat ze veilig zijn. Illegaal
gebruik van de Majesta valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

Thuisleefgids wenst u veel plezier en veiligheid met de
Majesta!

