GUIDE TIL
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OVE R FA L D S A L A R M

DIN TRYGHED
Det er vigtigt for os, at vores overfaldsalarmer er af den bedste kvalitet.
Derfor fokuserer Stella Safe udelukkende på at udvikle overfaldsalarmer med den nyeste og
sikreste teknologi. Vores overfaldsalarmer kan bruges af både virksomheder og kommuner,
der har behov for ekstra sikkerhed og tryghed.
Vores overfaldsalarmer henvender sig blandt andre til personer f ra:
SUNDHEDSVÆSNET
Udkørende plejepersonale, der primært arbejder alene eller arbejder med personer, der kan
have en udadreagerende adfærd.
VAGT- & SIKKERHEDSPERSONALE
Personer i dette erhverv, kan have brug for forstærkning, f ra deres kollegaer da de ofte
arbejder alene eller over større arealer.
OFFENTLIGE PERSONER
Livet som offentlig person kan til tider skabe utryghed, derfor kan vores overfaldsalarmer
bidrage til ekstra tryghed i hverdagen.
FORRETNINGSREJSENDE
Forretningsrejsende der rejser til lande, hvor der ønskes ekstra sikkerhed og mulighed for at
tilkalde hjælp.

VEJLEDNING

EVI - LILLE, ELEGANT OG
FULD AF FUNKTIONER

Er enheden løbet tør for strøm, tændes den automatisk, når den har
siddet til opladning i 10 minutter.

Med Evi GPS boks får du en lille, men meget præcis GPS-enhed. Evi
er fyldt med funktioner, måler blot 6,1 x 4,4 x 1,6 cm og vejer 35 gram.
Der er 2 alarmtryk på enheden, hvilket giver mulighed for at ringe til
2 forskellige numre f ra enheden.

Du kan se at enheden tænder ved at alle lysdioder blinker en gang,
herefter starter enheden op i løbet af 20 sekunder.

PRODUKTEGENSKABER
15 sek.*

Tid mellem nye positioner ved sporing
Batteritid

40-60 timer

SE OM ENHEDEN ER TÆNDT

SÅDAN OPLADER DU ENHEDEN

SÅDAN RINGER DU OP FRA EVI

Sporing via PC

Ja

Hvis de små lysdioder, over SOS-knappen,

Enheden placeres i opladeren som vist

SOS-knappen holdes nede i ca. 3 sek,

blinker rødt og grønt, er enheden tændt.

på billedet. Når enheden har siddet her

hvorefter enheden vibrerer og

Mulighed for to-vejs tale

Ja

Ved lavt batteri - vil den lille røde lysdiode

ca. 10-20 minutter, tændes den

SOS-knappen pulserer. Opkaldet kan

blinke hurtigt.

automatisk. Du kan se at enheden lader

kun afsluttes af modtageren.

Oplader og ledning til opladning medfølger

Ja

Kan lades via ladeplade (induktionsopladning)

Ja

SÅDAN TÆNDER DU ENHEDEN

Vandtæt

Ja - IP67

Enheden tændes ved at holde den
øverste knap på siden inde i ca. 1 sekund.
Tænder den ikke, kan det skyldes at den
mangler strøm.

* Tid mellem nye positioner ved sporing og batteritid er angivet efter den standardopsætning,
produktet sendes ud med.

ved, at SOS-knappen pulserer rødt.
Er enheden indstillet til at ringe til to
Når SOS-knappen slukker og den lille

kontakter, vil SOS-knappen være opsat

lysdiode lige over SOS-knappen lyser

til ét telefonnummer og den øverste

konstant rødt, er enheden fuldt opladet.

knap på siden vil være opsat til det
andet. Knappen på siden aktiveres ved

En fuld opladning tager 3 timer, 1 time

to hurtige tryk.

giver ca. 90%.

* Vi opdaterer løbende features, ny funktionalitet, samt vejledninger på vores hjemmeside. Derfor råder vi dig til at se på www.stellacare.dk/vejledninger,
for mere information. Nogle funktioner skal aktivéres inden bestilling, kontakt Stelle Care, for at høre mere om vores forskellige muligheder.

DET SKAL DU VIDE NÅR
DU VÆLGER OS SOM
SAMARBEJDSPARTNER
DØGNBEMANDET KONTROLCENTRAL
Vores samarbejde med kontrolcentralerne gør, at du helt
selv kan skræddersy, hvordan din sag skal håndteres fra
det øjeblik, der gives alarm til du har fået den hjælp, du har
brug for.
Det er meget individuelt hvilket behov, der er for hjælp,
derfor er det vigtigt, at vores løsning er fleksibel.
LIVE TRACKING
Det er vigtigt, at overfaldsalarmen sender sin opdaterede
position løbende således kontrolcentralen, politi eller
pårørende ved, hvor de skal finde dig, så du kan få den
hjælp, du har brug for.
Vores overfaldsalarmer sender en ny position hvert. 15.
sekund, når et alarmopkald er i gangsat.

Vores erfaring gør at vores produkter er pålidelige og sikre. I yderste konsekvens
afhænger andres liv af kvaliteten af vores produkter. Og det tager vi alvorligt.
Vores overfaldsalarmer er designet til hurtigt at skabe kontakt til en ansvarsperson
eller kontrolcentral. Så er du og dine kolleger aldrig alene i kritiske situationer.
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