
 
 
Acyclon AP1350 
Gebruiksaanwijzing 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Inhoud verpakking: 
 
Controleer de inhoud van de verpakking. U moet aantreffen: 
 
- Acyclon AP1350 semafoon 
-   Houder met clip 
- 1 AAA  batterij 
-   Draagkettinkje 

 
 
 



 
Batterij plaatsen 

 

 
 
Plaatsen batterij 
 
De tekening laat de achterzijde van de Acyclon AP1350 zien. 
1  Druk met de - pool van de batterij de veer enigszins in. 
2  Druk de batterij nu in zijn geheel in het batterijvak. 
3  Haak de batterijdeksel in de geleider. 
4  Schuif de batterijdeksel in de richting van de batterijveer dicht. 
De Acyclon AP1350 is uitgeschakeld als de batterij geplaatst is. Druk op  1“read” 
om de Acyclon AP1350 aan te zetten. In het display verschijnen de tijd, datum, het ingestelde 
oproepsignaal. Om de Acyclon AP1350  uit te schakelen: druk op   2 “mode” tot op  
het display “OFFOFFOFFOFF” verschijnt. Druk daarna op 3 “select/light”. 

 
 

Indien het semafoonnetwerk niet gevonden wordt verschijnt in het display :  
na 2 minuten in het display. 
 

  Let op! 
Batterijen bevatten milieuschadelijke stoffen. Lever de niet meer gebruikte 
batterijen in bij een verzamelpunt voor klein chemisch afval. 

 
 
 
 
Veiligheidsvoorschriften 
 
 
Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: 
 

� Om kortsluiting te voorkomen: houd metalen voorwerpen weg van het batterijcompartiment. 
� Houd de Acyclon AP1350 niet in het vuur. 
� Houd de Acyclon AP1350 schoon en droog. 
� Stel de Acyclon AP1350 niet bloot aan direct zonlicht. 
� Laat de Acyclon AP1350 niet vallen en gooi er niet mee. 
� Open nooit de behuizing en breng geen verandering aan in de soft-,en hardware. 

� Vervang de batterij zo snel mogelijk als het icoon  
zichtbaar is in het display. 

 
 
 



Overzicht van de Acyclon AP1350 
 
 

 

 
 

1 “read” 
2  “mode”  
3  “select/light” 
 
 
 

 
 



 
Een bericht verzenden 
 
 
1   Bel het oproepnummer beginnend met 0665……, van de Acyclon AP1350. 

> Volg de gesproken instructies op. 
2   Toets een telefoonnummer of code in. 
3   Sluit af met een #. 

> Na de melding ’uw bericht wordt verzonden’, kunt u de verbinding verbreken, het bericht wordt 
dan automatisch verzonden en verschijnt doorgaans binnen 1 minuut op het display van de 
Acyclon AP1350. 

 
 
 
Oproepsignaal instellen 
 
De Acyclon AP1350 heeft 3 standaard oproepsignalen. U kunt kiezen uit: 
 
Audio  (Pieptoon en melodieën) 
Vibration  (Trilstand) 
Sleep    (Slaapstand = zonder tril of geluid) 
 
 

Audio oproep    
 
Na het aanzetten van de  Acyclon AP1350 staat het oproepsignaal in “AUDIOAUDIOAUDIOAUDIO”, om deze te wijzigen 

druk op 2 “mode” in het display verschijnt “SET ALERTSET ALERTSET ALERTSET ALERT” . Druk op 3 “select/light”, in het display 

verschijnt “AUDIO ?AUDIO ?AUDIO ?AUDIO ? “. 

Druk nu nogmaals op 3 “select/light” in het display verschijnt “TONETONETONETONE” of “MUSICMUSICMUSICMUSIC    ”. 

Druk op 2 “mode” en u kunt nu kiezen uit: 
10 verschillende melodieën 
  4 verschillende pieptonen 
Druk opnieuw op 3 “select/light” en het ingestelde oproepsignaal is opgeslagen. 
 
 

Tril-en slaapstand    
 
Wanneer de Acyclon AP1350 in de trilstand (Vibration) staat, zal de Acyclon AP1350 bij een oproep 
alleen trillen.   
Wanneer de Acyclon AP1350 in de slaapstand (Sleep) staat, zal de Acyclon AP1350 bij een oproep  
geen geluid  en geen trilling produceren. 
 
 
Oproepsignaal  
 
Wanneer de Acyclon AP1350 een oproep ontvangt verschijn in het display “ 1 PAGE1 PAGE1 PAGE1 PAGE ”, afhankelijk  

van het ingestelde oproepsignaal zal de Acyclon AP1350: 
 
Piepen   120 seconden 
Melodie afspelen 2x een volledige melodie 
Trillen   8 seconden trillen 
Slaapstand  geen geluid, geen trilling  
Om de oproeptonen en trilling te stoppen, drukt u op een willekeurige toets. 
 
 
 
 
 
 



Herhaald oproepsignaal 
 
Wanneer er bij een oproep geen toets is ingedrukt, zal de Acyclon AP1350 om de 2 minuten een  toon of 
trilling geven (behalve wanneer de slaapstand is geselecteerd). 
 
 
Een bericht lezen 
 
Druk op  1 “read” om een bericht te lezen, wanneer een bericht langer is dan het display,verschijnt 

“ > ”  in het display. Druk nogmaals op  1 “read” en de rest van het  bericht verschijnt.Datum en tijd 
worden bij ieder bericht weergegeven. 
 
 

Indicator “bericht meermalen ontvangen”   

Wanneer hetzelfde bericht meermalen is ontvangen verschijnt  in het display. 
 
 

Bericht beveiligen /vergrendelen    
 
Berichten die u wilt bewaren, kunt u beveiligen. Als u een bericht beveiligt, wordt dit bericht niet 
overschreven of gewist.  U kunt maximaal 8 berichten beveiligen. 
Druk op  1“read”, selecteer het bericht dat u wilt beveiligen, druk op 2 “mode” totdat het 

 “  “ symbool verschijnt bovenin het display, druk op 3 “select/light” het bericht is nu beveiligd en kan 
niet worden gewist. 
 
 
Bericht ontgrendelen 
 
Om de berichten te ontgrendelen, druk op  1“read”, selecteer het bericht dat u wilt ontgrendelen 

druk op 2 “mode” om het symbool  te verwijderen. Het bericht kan nu worden gewist. 
 
 
 

Het wissen van een bericht  
 
Druk op  1“read” en selecteer het bericht dat u wilt wisen. Druk op 2 “mode” totdat het 

 “  “ symbool verschijnt bovenin het display, Druk op 3 “select/light” het bericht om het bericht te 
wissen. 
 
 
 
    
 
Het wissen van alle berichten  
 
In de standby mode, wanneer er geen berichten zijn te zien in het display, druk tweemaal op 2 “mode”  
totdat de tekst “ Clear allClear allClear allClear all” in het display verschijnt. Druk één keer op 3 “select/light”. 

Alle ontgrendelde berichten zijn nu gewist. LET OP: alle vergrendelde berichten zijn niet verwijderd; deze 
moeten eerst worden ontgrendeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instellen van datum en tijd 
Druk op  2 “mode” totdat in het display “ set timeset timeset timeset time” verschijnt. Druk één keer op 3 “select/light”. 

Druk op 2 “mode” totdat de juiste dag van de week verschijnt bijvoorbeeld: . 
Druk één keer op 3 “select/light”. 
Druk op 2 “mode” totdat de juiste  maand verschijnt. Bijvoorbeeld  5= Mei, 6=Juni. 
Druk één keer op 3 “select/light”. 
Druk op 2 “mode” totdat de juiste dag van de maand verschijnt. 
Druk één keer op 3 “select/light”. 
Druk op 2 “mode” totdat het juiste uur verschijnt. 
Druk één keer op 3 “select/light”. 
Druk op 2 “mode” totdat de juiste minuten verschijnen. 
Druk één keer op 3 “select/light”. 
Druk op 2 “mode” om 12 uurs / 24 uurs aanduiding in te stellen. 
Druk één keer  op 3 “select/light”.  
Druk één keer op 1 “read” en datum en tijd zijn nu opgeslagen. 
 
Instellen van de alarm - wekkerfunctie 
De Acyclon AP1350 heeft een alarmfunctie welke kan worden ingesteld op een specifiek uur en dag 
ongeacht of de Acyclon AP1350 aan-of uitgezet is. 
 

� De Acyclon AP1350 staat aan, druk op 2 “mode”, totdat “set alarmset alarmset alarmset alarm” verschijnt in het display. 

� Druk één keer op 3 “select/light” om in het alarm menu te komen. Om alarm #1 in te 
stellen, druk opnieuw op 3 “select/light” en het woord  “OFFOFFOFFOFF” knippert, om deze te 

veranderen in  “ONONONON “druk op 2 “mode”. 

� Druk nog één keer op 3 “select/light” en gebruik de 2 “mode” toets om het “uur“ 
in te stellen. 

� Druk één keer op 3 “select/light”en ga naar de “minuten” en gebruik de 2 “mode” toets om 
de “minuten “ in te stellen. 

 
Wanneer alles is ingesteld druk op  1“read”. Voor alarm 2 en 3 op dezelfde wijze handelen zoals boven 
beschreven. 
 
Technische gegevens  
 
1 Alkaline batterij  type AAA. 
Display 10 symbolen, 12 karakters en verlichting. 
Geheugen maximaal 16 berichten van 20 karakters. 
KPN semafonienetwerk Nationaal 3 = 172.450 MHz. 
Maximale aantal RIC 4 (1 standaard, 3 optioneel). 
Oproepsignaal Melodie, toon- of trilsignaal. 
Oproep melodieën keuze uit 10 typen. 
Oproepinformatie tot 20 karakters per bericht met tijd en datum vermelding. 
Diverse extra functies wekfunctie. 
Berichten beveiligen/wissen/alles wissen. 
Buiten bereik zender informatie. 
Herinneringssignaal bij ongelezen bericht. 
Levensduur batterij 1000 uur bij gemiddeld gebruik. 
Afmetingen 61(L) x 41(B) x 17(H) mm. 
Gewicht 32.5 gram zonder batterij. 
Operationeel temperatuurbereik tussen -10 tot 50 graden Celsius. 
Ontvanger gevoeligheid < 7 µV/m.  
Nevenkanaal & spurious rej. ≥ 60 dB.  
Werkt samen met KPN numeriek  Nationaal 3.  
Geografische bestemming: Nederland.  

Voldoet aan  
Richtlijn voor Radio- en Randapparatuur 
1999/5/EG  


