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Pogled od zgoraj

Pogled od spodaj

Priključki

Originalna navodila
Osnova za slovensko verzijo navodil so nemška navodila za uporabo
»Hausnotrufgeräte Lifeline Vi«, na katero se slovenska navodila na nekaterih
mestih tudi sklicujejo. Ob sklicu je v oklepaju navedena stran v nemških navodilih npr.
(str. 11).

Nasvet za vašo varnost
POZOR!
Preden pričnete uporabljati vaš telefon Lifeline Vi, pazljivo preberite ta navodila. Če
česa ne razumete, prosite za pomoč in dodatno razlago.
Prosimo, da posebej pazite na naslednje:
 Poseben telefon Lifeline Vi mora biti programiran.
 Lifeline Vi sprejema radijske signale od različnih sprožil, npr. detektorja padca,
obeska z rdečim gumbom…. Dobro lahko torej deluje le na omejenem območju.
Zagotovite, da bo vaš telefon Lifeline Vi »slišal« sprožila iz vseh delov vašega
stanovanja ali hiše, ki jih uporabljate.
 Lifeline Vi je naprava, ki jo uporabljamo v normalnih pogojih, kot so npr. v
stanovanju. Izogibajte se torej, da bi prišel v stik z vročino ali mrazom, kemikalijami
ali prahom. Če se to zgodi, preverite njegovo delovanje. Za pomoč pri preverjanju
preberite poglavje o vzdrževanju v teh navodilih.
 Izogibajte se temu, da bi se poseben telefon Lifeline Vi zmočil. Če se to zgodi, ga
obrišite in preverite, ali še vedno deluje. Pritisnite na gumb za pomoč ter tako
sprožite klic za pomoč. Za pomoč pri preverjanju preberite poglavje o preizkusu
delovanja v teh navodilih.

Kaj je vaš posebni telefon Lifeline
Poseben telefon Lifeline Vi je eden izmed aparatov iz družine Lifeline.
V paketu so poleg telefona še: brezžično sprožilo Amie z vrvico, pas za nošenje
brezžičnega sprožila na zapestju, napajalni adapter s kablom in kabel za priklop na
telefonsko omrežje

Namestitev telefona Lifeline Vi
Priklop telefona
Telefon Lifeline Vi priključite na električno in telefonsko omrežje. Najbolje je, da to
zaupate za to usposobljeni osebi.
Telefon lahko postavite na vodoravno površino (npr. na polico) ali obesite na zid.
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Kako sprožiti klic za pomoč
Kadar želite sprožiti klic za pomoč, aktivirajte eno od sprožil:
-

gumb na obesku

-

gumb na telefonu

-

drugo sprožilo npr. stropno potezno stikalo v kopalnici.

Ob klicu bo telefon sam prekinil morebitno telefonsko zvezo (klic iz telefona
priklopljenega na telefon Lifeline Vi) in klical na vpisane telefonske številke.

Prekinitev klica za pomoč (str. 17)
Klic za pomoč prekinete tako, da večkrat zaporedoma pritisnete na zeleni gumb na
telefonu (gumb poleg velikega rdečega gumba za klic za pomoč).

Telefoniranje s telefonom Lifeline Vi
Klicanje
S telefona Lifeline Vi je možno klicati samo na številke za klic za pomoč. Klic se sproži
z rdečim gumbom na telefonu ali z enim od dodatnih sprožil.

Nekdo vas kliče – sprejmite klic! (str. 23)
Ko telefon Lifeline Vi zazvoni, sprejmite klic tako, da pritisnete enega od naslednjih
gumbov:
-

zeleni gumb na telefonu

-

rdeči gumb na obesku.

Klic končate tako, da znova pritisnete:
-

zeleni gumb na telefonu

-

rdeči gumb na obesku.

POZOR!
Če ste sprejeli klic z rdečim gumbom na obesku, morate v primeru, da želite sprožiti
klic za pomoč, pritisniti ta gumb dvakrat. S prvim pritiskom končate pogovor, z drugim
pa sprožite vaš klic za pomoč.
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Daljinsko brezžično sprožilo - obesek Amie (str. 8)
Posebnemu telefonu Lifeline Vi pripada daljinsko brezžično sprožilo - obesek Amie.
Sprožilo je v vodoodpornem ohišju.
Kadar ste doma, sprožilo vedno nosite s sabo. Ponoči ga dajte na mesto, kjer ga
boste lahko dosegli iz postelje, npr. na nočno omarico ali pa ga obesite poleg postelje.
Ko želite sprožiti klic za pomoč, pritisnite gumb na sprožilu.
Kontrolna lučka na sprožilu Amie
Ko pritisnete na »rdeči gumb« na brezžičnem sprožilu, na njem zagori kontrolna rdeča
lučka. Kako gori, je odvisno od stanja baterij v sprožilu.
Kontrolna lučka na sprožilu gori cca. 4s
Ko pritisnite na gumb sprožila in lučka zagori za cca. 4s, je to znak:
-

da ste sprožili klic za pomoč oz. sprejeli telefonski klic

-

da so baterije dobre.

Kontrolna lučka na sprožilu utripa
Ko pritisnete na gumb sprožila in lučka utripa, je to znak:
-

da ste sprožili klic za pomoč oz. sprejeli telefonski klic in

-

da je baterija oslabela. Dogovorite se z vašimi skrbniki, da vam bodo zamenjali
sprožilo, saj baterije same ni mogoče zamenjati.

Kontrolna lučka na sprožilu se ne prižge
Če pritisnete gumb na sprožilu in se kontrolna lučka ne prižge:
-

je baterija v sprožilu iztrošena, ali pa je sprožilo okvarjeno.

-

Klic za pomoč ni bil sprožen. Pritisnite zato rdeči gumb za klic na pomoč na
telefonu. Ko se vzpostavi zveza, povejte svojemu skrbniku, da je potrebno sprožilo
zamenjati.

Vzdrževanje telefona Lifeline Vi
Redno čistite svoj telefon Lifeline Vi z mehko krpo, ki jo navlažite z blagim čistilom,
npr. čistilom za okna. Nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev, kot so alkohol,
bencin, razredčilo in podobno!
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Preizkus delovanja telefona Lifeline Vi
Vsaj enkrat mesečno preverite delovanje vašega telefona Lifeline Vi. Preizkus poteka
v dveh korakih:
 Sprožite klic za pomoč, tako da aktivirate eno od sprožil, npr. pritisnete na gumb
na detektorju padca.
 Počakajte, da se oglasi vaš skrbnik, ki bo klic tudi končal.
Če ste se lahko pogovorili s klicanim, je preverjanje končano. Telefon Lifeline Vi
deluje.

Tehnični podatki za telefon Lifeline Vi
Dimenzije:

185mm × 122mm × 41mm (širina × dolžina × globina)

Masa:

572 g

Dolžina. kablov:

3m

Napetost:

230V/50Hz

Akumulator:

1200mAh, omogoča 40 ur pripravljenosti

Skladnost s standardi:

EMC: EN55022, EN55024, EN50130-4, EN301 489-1,
EN301 489-3, EN60950, EN300 220-2 Category 1
CE Compliant, EN50134-1:2002,
EN50134-3:2001, ISO9001:2008

EN50134-2:1999,

Tehnični podatki za sprožilo -obesek Amie
Dimenzije

36 × 27 × 14mm

Masa

20 g

Premer gumba za klic

15 mm

Vodoodpornost ohišja

IP 67

Baterija

neizmenljiva Litijeva

Trajanje baterije

20.000 klicev oz. 5 let

Doseg

do 50 m odvisno od ovir – tipično 25 m

Frekvenca delovanja

869,2125 MHz

INFORMACIJE:

MKS Elektronski sistemi d.o.o.
Rožna dolina, Cesta XVII/22b
1111 LJUBLJANA
Tel/Fax 01-256-22-43, 256-22-44
email: info@mks.si
www.mks.si
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