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Inleiding

Ascom MycoTM 3 ondersteunt gestroomlijnde workfl ows, snelle reacties en 
goed onderbouwde beslissingen. De professionele Ascom Myco 3 smartphone 
levert bruikbare, contextrijke informatie aan mobiele medewerkers in de 
gezondheidszorg, industrie en andere veeleisende omgevingen. De handset is 
gebaseerd op AndroidTM 10 en omvat meerdere Ascom oplossingen ter aanvulling 
op het standaard Android aanbod. 

Deze beknopte gebruiksaanwijzing biedt een kort overzicht van de meest 
gebruikte functies van de Ascom Myco 3 handset.

De afb eeldingen in de beknopte gebruiksaanwijzing zijn afk omstig van 
een handset met een Engelstalige gebruikersinterface. Afh ankelijk van de 
systeemconfi guratie kunnen sommige functionaliteiten die in deze beknopte 
gebruiksaanwijzing worden omschreven, afwijken van uw handset. Ook kan het 
afgebeelde scherm er anders uitzien dan het scherm van uw handset.

Vergeet niet de veiligheidsinstructies bij het product te lezen voordat u de handset 
in gebruik neemt. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden 
gewijzigd.
Ascom Myco is een handelsmerk van Ascom (Sweden) AB.

Android, Google, Google play en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
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Multifunctionele toetsen

• Afh ankelijk van de confi guratie kan deze toets 
voor meerdere doeleinden worden gebruikt. U 
kunt bijvoorbeeld een barcode scannen of een 
app openen. 

Toetsen
De handset is uitgerust met toetsen voor Terug, Home, Overzicht, Aan/uit, Volume 
en drie multifunctionele toetsen. 

11

Aan-/uit-toets

• Houd de aan-/uit-toets ingedrukt om de handset 
in te schakelen of opnieuw op te starten.

• Druk op de toets om de handset te vergrendelen 
en in de slaapmodus te zetten.

       Volume-toets

• Druk op omhoog (+) om het volume hoger of op 
omlaag (-) om het volume lager te zetten.

• Houd (-) ingedrukt om alle geluiden te dempen. 
Druk weer op omlaag (-) om de handset in de 
stille modus te zetten. 

Terug-toets

• Druk op de toets om terug te gaan naar het 
vorige scherm.

Home-toets

• Druk op de toets om het scherm uit de slaapmo-
dus te halen.

• In de ontgrendelde modus gaat u naar het 
Home-scherm door vanuit een app op deze 
toets te drukken. 

Overzicht-toets

• In de ontgrendelde modus drukt u op deze 
toets om een lijst met alle actieve apps te zien.
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De interface van de handset is onderverdeeld in twee afzonderlijke weergaven: 
1. Het Home-scherm is de hoofdweergave van de handset. In deze weergave 
kunt u bijvoorbeeld snelkoppelingen gebruiken om een snelle toegang tot 
verschillende apps en functies te krijgen.

2. In het weergavescherm Alle apps vindt u alle apps die op de handset zijn 
geïnstalleerd.

Om het scherm Alle apps te openen, veegt u omhoog vanuit de onderkant van het 
Home-scherm.

Om terug te gaan naar het Home-scherm, veegt u omhoog in het scherm Alle apps 
of drukt u op de toetsen Terug of Home.

Home-scherm

Navigeren tussen weergaven

Alle apps-scherm

Terug-
toets Home-toets

Note:
Veelgebruikte apps staan in het snelkoppelingspaneel van het Home-scherm. 
Kunt u de apps niet vinden of wilt u de snelkoppelingen wijzigen? Neem dan 
contact op met uw systeembeheer voor assistentie.

Snelkoppe-
lingspaneel
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Bellen

Bericht sturen

1

Tik in het Alle apps-scherm op het pictogram
Berichtfunctie-app        . U kunt de app ook 
openen vanuit het snelkoppelingspaneel van 
het Home-scherm.

Tik op het pictogram Chat starten                     
onder aan het scherm om een nieuw bericht 
te schrijven of tik op het gesprek om het te 
lezen en erop te reageren.

      
1

2

Hand-
matig 

bellen

Tik in het Alle apps-scherm op  het 
pictogram Belfunctie-app. 
U kunt de app ook openen vanuit 
het snelkoppelingspaneel van het 
Home-scherm.

2 Kies tussen handmatig het 
telefoonnummer invoeren, 
de contactpersoon kiezen uit 
Favorieten , Recente oproepen 
of de lijst met Contactpersonen 
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Veeg naar links of 
rechts om de melding 
te verwijderen (indien 
toegestaan).

Meldingen beheren

Tik op het pictogram
Pijl omlaag
of veeg de melding 
omlaag om de details 
te zien.

Dubbeltik op de 
melding om de app te 
openen die de melding 
heeft verzonden.

Overzicht van meldingen
Meldingen verschijnen op meerdere plaatsen en indelingen, bijvoorbeeld als 
pictogrammen in de statusbalk of als gedetailleerde teksten in de meldingsbalk. In 
de ontgrendelde modus verschijnen meldingen boven aan het scherm. 

1. App-pictogram

2. App-naam

3. Tijdsvermelding

4. Uitvouwen-indicator    

5. Titel/Kopregel

6. Begeleidende tekst

7. Acties

8. Pictogram, bijvoorbeeld "Contactpersoon-pictogram"

1 2 3

7

Er zijn drie manieren om meldingen te beheren in het vergrendelde scherm:
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Om de meldingsbalk te openen, veegt 
u omlaag vanaf de bovenkant van het 
scherm. 

U kunt de meldingsbalk openen in 
de ontgrendelde modus en in het 
vergrendelingsscherm.

Meldingsbalk
De meldingsbalk toont een lijst 
met meldingen, zoals gemiste 
oproepen, gesprekken, systeem- en 
appberichten. 

Inkomende meldingen verschijnen 
eerst als pictogrammen in de 
statusbalk boven aan het scherm om 
te laten zien dat er nieuwe informatie 
in de meldingsbalk staat.

Terug- 
toets

Home- 
toets

Verberg de meldingsbalk door 
omhoog te vegen, buiten de lade 
te tikken of op de toetsen Terug 
of Home te drukken. 

M
eldingen
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Snelle instellingen
Met het paneel Snelle instellingen kunt u een aantal snelle wijzigingen aanbrengen 
aan uw Ascom Myco 3, zoals de helderheid van het scherm aanpassen of de 
handset in de batterijbesparingsmodus zetten.         

U kunt het paneel Snelle instellingen zowel in de ontgrendelde modus als in het 
vergrendelingsscherm openen.
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Om de instelling in of 
uit te schakelen, tikt u 
op het bijbehorende 
pictogram.

Om een selectie van 
instellingen te zien, 
veegt u omlaag vanaf 
de bovenkant van het 
scherm. 

Om het hele paneel 
Snelle instellingen 
te openen, veegt u 
tweemaal omlaag vanaf 
de bovenkant van het 
scherm. 
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Batterij bijna leeg
Is de batterij bijna leeg? Laad hem dan zo snel mogelijk op of verwissel hem voor 
een volledig opgeladen batterij. 

- Batterij bijna leeg-pictogram 

- Melding dat "batterij binnenkort 
leeg is"

- Geluidssignaal door de handset

Een batterijniveau van 5% of 
minder wordt aangegeven door:

- Batterijwaarschuwing-pictogram 

- Melding dat "batterij binnenkort 
leeg is"

- Geluidssignaal door de handset

Batterijwaarschuwing-pictogram 

Een batterijniveau van 15% of 
minder wordt aangegeven door:

Hot Swap-functie
Ascom Myco 3 beschikt over een eenvoudig vervangbare batterij die kan worden 
vervangen zonder de handset uit te schakelen of uw actieve apps af te sluiten. Met 
de Hot Swap-functie kunt u dus zelfs terwijl de batterij wordt vervangen blijven 
werken en uw apps blijven gebruiken. 

-
Tijdens het verwijderen van de batterij is uw handset nog 60 seconden 
operationeel.

- De handset schakelt uit als de batterij niet binnen 60 seconden is vervangen.
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Batterij vervangen

De handset heeft een oplaadbare batterij die los van de handset kan worden 
opgeladen. Laad de batterij op met het batterij-oplaadrek of de desktoplader. 

Wilt u de handset opladen? Gebruik hiervoor het handset-oplaadrek, de 
desktoplader of een micro USB-kabel. 

Met de desktoplader kunt u de handset samen met één extra batterij opladen. 

Oplaadmethodes

Schuif de vergrendeling van de batterij naar rechts om de batterij te 
ontgrendelen.         

1

Houd het bovenste deel van de clip ingedrukt, til de batterij op en neem hem 
uit de houder.

2

2
3

1

Druk nogmaals op de clip. Plaats een volledig opgeladen of een nieuwe 
batterij en druk deze in de houder.

Druk zachtjes op de batterij en schuif de vergrendeling van de batterijhouder 
naar links om de batterij te vergrendelen.

De batterij is correct geplaatst als alle onderdelen van de batterij stevig vast 
zitten. 
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Desktoplader
Gebruik de desktoplader om alleen de handset of de handset samen met één 
extra batterij op te laden.

Handset opladen

Handset ontkoppelen

Plaats de handset in de oplaadsleuf voor handsets. Bij een correct geplaatste 
handset verschijnt het oplaadscherm met daarop het oplaadniveau van de 
batterij en de naam van de eigenaar. 

De batterij is volledig opgeladen als het groene vinkje op het scherm 
verschijnt en het led-lampje groen brandt.

1

2

Kantel de handset naar u toe en til de handset vervolgens omhoog om deze uit de 
oplader te halen.
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Verwijder de batterijset uit de handset en plaats deze in de oplaadsleuf voor 
batterijen. Druk de batterij in de sleuf totdat hij in de vergrendelde positie 
klikt. Bij een correct geplaatste batterij brandt het led-lampje oranje om te 
laten zien dat de batterij aan het opladen is.

Als het led-lampje groen wordt, is de batterij volledig opgeladen.

1

4

Batterij opladen

Duw de batterij naar beneden in de oplader

Kantel de accu naar u toe en til deze vervolgens omhoog om deze uit de 
oplader te halen.

Batterij ontkoppelen

2

1
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Plaats de handset in een oplaadsleuf. Bij een correct geplaatste handset 
verschijnt het oplaadscherm met daarop het oplaadniveau van de batterij en 
de naam van de eigenaar. 

De batterij is volledig opgeladen als het groene vinkje op het scherm 
verschijnt en het led-lampje groen brandt.

1

2

O
pladen

Schuif de vergrendeling van de batterijhouder naar rechts om de batterij te 
ontgrendelen.         

Verwijder de batterijset uit de handset en plaats deze in de oplaadsleuf. Bij 
een correct geplaatste batterij brandt het led-lampje oranje om te laten zien 
dat de batterij aan het opladen is.

Als het led-lampje groen wordt, is de batterij volledig opgeladen.

Batterij-oplaadrek

2
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Handset-oplaadrek
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Open de oplaadpoort aan de onderkant van de handset.        

Sluit de micro USB-kabel aan op de oplaadpoort en sluit de USB-voeding aan 
op een stopcontact.

Als het led-lampje groen wordt, is de batterij volledig opgeladen.

Sluit de oplaadpoort om beschadiging door vocht en roest te voorkomen.  

Micro USB-kabel
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