Z RDEČIM
GUMBOM

VARNI
DOMA
Lifeline 4000 (slika levo) in Lifeline 400 (slika
spodaj) sta posebna telefona iz družine Lifeline
namenjena klicu za pomoč na domu. Aparat
priključimo na telefonsko vtičnico, nanj pa običajni
telefonski aparat.
Vsakemu telefonu iz družine Lifeline lahko dodamo
različna sprožila, ki olajšajo klicanje. Nekatera
sprožila sama začnejo klic za pomoč, če je ogroženo
vaše zdravje ali varnost.

Lifeline 4000 (zgoraj)
-

-

-

do 12 številk za klic skrbnikom
do 25 dodatnih brezžičnih sprožil
priključek za eno dodatno žično sprožilo
priključek za upravljanje ene naprave
4 gumbi za hitro izbiranje (spomin)
vgrajen snemalnik za sporočilo skrbnikom ob
klicu za pomoč
glasnost govorjenja nastavljiva v korakih
glasnost zvonjenja nastavljiva v korakih
vgrajena miniaturna tipkovnica za programiranje

Za vas, ki živite sami – pomoč tudi
na daljavo
Lifeline 400 (spodaj)
-

do 6 številk za klic skrbnikom
do 12 dodatnih brezžičnih sprožil
priključek za eno žično sprožilo
samodejno povečevanje glasnosti zvonjenja

Ko želite pomoč od zunaj, pritisnite na »rdeči gumb«
telefona Lifeline, ali pa aktivirajte katerokoli drugo z
njim povezano sprožilo. Telefon Lifeline bo poklical
na vpisane telefonske številke (lahko tudi mobilnega
telefona) in vzpostavil telefonsko zvezo z osebo, ki bi
vam lahko pomagala. To so lahko vaši svojci,
sosedje, znanci, ali pa operater v centru za pomoč na
domu. Z osebo, ki bo sprejela klic, se boste
pogovorili kar brez slušalke v rokah, tudi če ste nekaj
metrov vstran od telefona. Skrbnik bo torej takoj
obveščen o vaši želji, potrebi, zato bo lahko pomagal
sam, ali pa vam bo priskrbel ustrezno pomoč. Za
običajne klice boste še naprej uporabljali vaš
telefonski aparat, ki ga priključimo na vaš telefon
Lifeline, ali pa poseben telefon z velikimi gumbi
izdelan za tiste, ki slabše vidijo in/ali slabše slišijo.

S telefonom Lifeline boste živeli v
svojem domu bolj samostojno. Dajal
vam bo občutek varnosti ter vas in
vaše najbližje razbremenil skrbi.
Osnovne lastnosti telefonov Lifeline
-

-

6-12 številk za klic skrbnikom
rdeči gumb na telefonu
prenosni rdeči gumb
dodatna brezžična in žična sprožila
sprejem telefonskih klicev z rdečim gumbom na
daljavo
pogovor brez slušalke z razdalje več metrov
programsko nastavljive lastnosti telefona
programiranje telefona ročno ali na daljavo
vgrajena baterija za delovanje ob izpadu
električnega omrežja
gumb za ustavitev pomotoma sproženega klica
signalizacija slabe baterije v daljinskih sprožilih
priključek za navadni telefon

DODATNA SPROŽILA ZA TELEFON LIFELINE
Detektor padca
Namestimo jo pod preprogo npr. pred posteljo. Če
osebe ne zapusti postelje in ne stopi na blazino v
času 12h/24h, telefon pokliče skrbnika in vzpostavi
telefonsko zvezo. Pohodna blazina in telefon sta
povezana z žico.

Je brezžično sprožilo, ki
ga nosimo za pasom. Ob
padcu zazna udarec, po
njem pa 15 sekund
preverja, ali bo oseba
sama vstala oz. ali je
obležala na tleh. Če
oseba
ne
vstane,
detektor aktivira telefon
Lifeline
in
vzpostavi
telefonsko zvezo.

Detektor prenizke temperature

Detektor izliva vode
Je brezžična naprava,
ki sproži alarm ob izlitju
vode. Postavim ga na
ravno površino npr. v
bližino
bane,
ob
pralnem stroju, pod
umivalnik... Če pride do
izlitja vode in ta sega 23mm visoko, prične
detektor piskati, hkrati pa sproži telefon Lifeline.

Detektor dima
Je brezžična naprava,
ki sproži alarm ob
pojavu
dima
v
prostoru.
Namestimo ga na
strop ali na steno v
prostoru, kjer bi lahko
prišlo do ognja oz.
dima npr. v kuhinji, dnevni sobi ali v spalnici. Če se v
prostoru pojavi dim (že če kdo kadi v bližini) detektor
prične piskati, hkrati pa sproži telefon Lifeline.

Stropno potezno stikalo
Stikalo
potegnemo,
ko
potrebujemo
pomoč.
Namestimo ga na strop npr.
v kopalnici ali na stranišču. S
stropa do tal sega potezna
vrvica z oprimki. Na voljo sta
izvedbi
z
daljinskim
proženjem telefona in žična
izvedba.

Pohodna blazina
Aktivira telefon
Lifeline, kadar
opazovana oseba
ostane v postelji dlje
kot običajno.

MKS Elektronski sistemi d.o.o.
Rožna dolina C.XVII/22b
1000 LJUBLJANA

Aktivira telefon Lifeline,
kadar temperatura v
bivalnem okolju pade
pod nastavljeno
vrednost. Namestimo ga
na steno. Detektor in
telefon sta povezana z
žico.

Univerzalno brezžično sprožilo
Nadomesti žično
povezavo med sprožilom
in telefonom. Ko
aktiviramo sprožilo,
naprava na daljavo
aktivira telefon Lifeline.

Delilnik tablet z javljanjem
Delilnik ob določenem
času do 4x na dan s
piskanjem
opozori
uporabnika, da mora
vzeti zanj v predalčku
delilnika že pripravljen
odmerek tablet/kapsul. V
kolikor ne strese vsebine
iz predalčka, delilnik po
določenem času samodejno aktivira posebni telefon
Lifeline in vzpostavi telefonsko zvezo s skrbnikom.
Skrbnik v naprej pripravi do 28 odmerkov (npr. za 7
dni po 4 odmerke dnevno).

Telefon z velikimi gumbi
Deluje samostojno, ali
pa ga priključimo na
telefon Lifeline. Ima
velike gumbe (za tiste, ki
slabše vidijo), nastavljivo
glasnost slušalke, ob
klicu pa utripa tudi rdeča
lučka (za tiste s slabšim
sluhom).
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