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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LifeMax távfelügyeleti készülék kezeléséhez

Köszönjük, hogy igénybe veszi LifeMax szolgáltatásunkat, mellyel azon dolgozunk, hogy
a 24 órás felügyelet nagyobb biztonságot, és nyugodtabb mindennapokat teremtsen
Önnek és családjának.
Kérjük, hogy használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

A LifeMax készülék tulajdonságai
A LifeMax segélyhívó készülék egy olyan modern technológiát használó eszköz, amely
számos helyzetben és körülmény között hasznos a mindennapokban:
1. Vészjelzés adható le a rajta található SOS gomb megnyomásával, amelyet a nap
24 órájában fogadnak a diszpécsereink.
2. Elesés esetén a benne lévő szenzor érzékeli a zuhanást, vagy a hirtelen
elmozdulást, és automatikusan riasztást küld a diszpécserközpontba.
3. GEO-kerítés (biztonságos zóna) funkcióval ellátott, melynek köszönhetően
automatikus jelzés érkezik a központunkba, amennyiben kilép egy megadott
területről, vagy belép egy megadott területre, ha ez az opcionális szolgáltatás
be van kapcsolva!
4. SIM kártyával működik, a hívószám ismeretében telefonként felhívható.
5. GPS-alapú helymeghatározásra képes.
6. Folyamatosan frissíti a kapcsolatot, így ha nincs GSM hálózaton, vagy nem küldd
GPS jelet a készülék, azt a diszpécser látja, és jelez az ellátottnak, vagy a
megadott értesítendő személyeket értesíti.
7. Hosszú élettartalmú akkumulátorának köszönhetően 3-4 napig is fenntartja a
készenléti állapotot egy feltöltéssel, és 30, illetve 15 százalékos töltöttségi szint
alá esés esetén jelez a központ felé.
8. A készülék vízálló, így akár a zuhanyzóba is magával viheti az ellátott.

A készülék és a dokkoló kialakítása

Üzembe helyezés
A készüléket első alkalommal töltse legalább 4 órán keresztül! Amennyiben a készülék
aktiválása megtörtént, végezzen próbajelzést az SOS gomb megnyomásával. Ha sikeres
jelzést adott le, diszpécserközpontunk megkeresi a riasztás beérkezését követően.
Amennyiben
ez
nem
történik
meg,
kérjük,
keressen
minket!

Jelzések a készülékről
1. Vészhelyzet jelzése gombnyomással
Segítségkérés esetén legalább 3 másodpercig nyomja meg, és tartsa nyomva a
készülék elején található SOS feliratú gombot. A sikeres vészjelzés leadását a
készülék rezgéssel jelzi, ezzel egy időben jelzést küld a diszpécserközpontba.
Kollégáink a riasztás beérkezése után kapcsolatot létesítenek a készülékkel úgy,
hogy visszahívják azt. Hívás érkezését hanggal jelzi a készülék, majd
automatikusan felveszi a hívást, és kihangosítja a diszpécsert.
Ekkor emelje a készüléket a szájához minél közelebb, amennyiben lehetséges,
és mondja el segélykérésének okát. A készülék hívható a hozzá tartozó
hívószámon keresztül is, e hívások fogadása esetén is automatikus a
hívásfogadás. Hívás alatt a készülék oldalán található +/- gombokkal állítható be
a hangerő.
2. Vészjelzés elesés esetén
A készülék beépített része egy speciális érzékelő szenzor, mely érzékeli, ha a
készülék leesik, vagy hirtelen elmozdul. Ennek segítségével egy esetleges elesés
esetén automatikus riasztás indul a diszpécserközpont felé. Ez idő alatt rezgés
jelzi, hogy a riasztás el fog indulni. A diszpécser az így beérkezett riasztás
fogadása után ugyanúgy jár el, mint ha az SOS gomb megnyomásával történt
volna a vészjelzés leadása. Elfordulhat téves riasztás küldése a készülék
leejtésekor, vagy egyéb módon bekövetkezett hirtelen mozdulat esetén. A
késleltetési idő alatt, amíg a rezgés tart, a jelzés elküldése leállítható az SOS
gomb egyszeri, rövid megnyomásával.
3. Vészjelzés a biztonsági zóna elhagyása esetén
Ez egy opcionális szolgáltatás. Beállítása esetén automatikus jelzés érkezik a
központba, amennyiben kilép egy megadott területről, vagy belép egy megadott
területre. A diszpécser az így beérkezett riasztás fogadása után ugyanúgy jár el,
mint ha az SOS gomb megnyomásával történt volna a vészjelzés leadása.

A készülék jelzései
1. Zöld LED: jelzi a kapcsolatot a mobilhálózattal
2. Kék LED: jelzi a GPS kapcsolatot
3. Piros LED: Töltés/töltöttség jelzése
• Folyamatosan világít – A készülék teljesen feltöltött

• Gyorsan villog – Az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb 20%-nál
• Lassan villog – Töltés folyamatban
4. A töltöttség 20-, majd 10% alá esésekor a diszpécser figyelmezteti Önt.

A készülék töltése
Az eszköz egy feltöltéssel átlagosan 2-4 napig üzemképes, használattól függően, ezért a
töltése 2 naponta javasolt. A készülék 3-4 óra alatt teljesen feltöltődik. Ilyenkor le lehet
venni a töltőről. A készülék a hátulján található töltőpontokon keresztül tölthető, töltése
kétféle módon lehetséges.
Tartozék egy mágneses töltővezeték, melyet egyszerűen tartsunk a töltőpontokhoz, és
az beilleszkedik a helyére. Másik lehetőség a dokkoló használata, melybe helyezzük be a
készüléket állítva, a töltés megkezdését mindkét esetben rezgés kíséri, és a töltést a
piros LED lámpa lassú villogása jelzi. Teljes feltöltéskor a piros LED folyamatosan világít.
A dokkoló és a mágneses töltővezeték végét a hálózati adapterhez kell csatlakoztatni,
mely tartozéka az eszköznek. Hálózati adapter nélkül USB csatlakozóján keresztül is
tudjuk tölteni a készüléket. Amikor a készülék töltőre kerül, automatikusan bekapcsol,
illetve biztonsági okokból minden alkalommal, amikor a készüléket csatlakoztatjuk a
töltőhöz, az eszköz újraindítja magát, függetlenül attól, hogy le van-e merülve vagy sem.
Ezáltal a központ folyamatosan tudja monitorozni az eszköz megfelelő működését. A
biztonsági újraindítást követően az eszköznek újra fel kell csatlakoznia a GSM/GPRS
hálózatra, ami pár másodpercet vesz igénybe. Ilyenkor vészjelzés még nem indítható.

Biztonsági tanácsok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A készülék tisztítását száraz ruhával végezze, kerülje a tisztítószerek használatát.
Ne használja a készüléket nagyon meleg, vagy nagyon hideg helyen.
A készüléket ne tartsa túlzottan poros helyen.
A készüléket mindig karnyújtásnyi távolságon belül tartsa.
Térerővel le nem fedett helyen lehetőség szerint ne használja a készüléket.
Ne próbálja otthon javítani, szétszedni a készüléket.
Zuhanyzás közben használható a készülék, mivel vízálló (IP67), de huzamosabb
időre a víz alá merítve a folyadék kárt tehet a készülék belső rendszerében, ezért
ne használja állóvízben.
8. Ne tegye fel töltőre a készüléket, ha a diszpécser vonalban van, mert az
megszakítja a vonalat a biztonsági újraindítás miatt. Ha a készülék a töltőn van
és újraindult, akkor már indítható riasztás.
9. Ne tartsa a dokkolóban napokig a készüléket, mert az az eszköz
meghibásodásához vezethet. A kábelt a csatlakozóba ne erőltesse.
10. Ha segítségre van szüksége, hívja a munkatársainkat 08:00-17:00 között a 06
80 900 368-as telefonszámon.

