Lifeline Vi
ZA VAS, KI ŽIVITE SAMI

Le dotik in »rdeči gumb«
telefona Lifeline vzpostavi
zvezo s svojci, prijatelji ali
s centrom za pomoč na
domu

Lifeline Vi je poseben telefonski aparat za klic
za pomoč. Namenjen je tistim ostarelim,
invalidom in bolnim, ki živijo sami in občasno ali
le izjemoma potrebujejo pomoč na domu.
Priključimo ga na obstoječi telefonski priključek,
nanj pa priključimo vaš običajni telefon. S
telefonom Lifeline Vi sami pokličete na pomoč,
v nekaterih primerih pa to samodejno opravi
telefon. Klic lahko sprožite z večje razdalje z
brezžičnim sprožilom t.i. "rdečim gumbom".
Telefon pokliče osebo, ki vam bo pomagala. To
je lahko nekdo od svojcev, sosedov, prijateljev
ali pa dežurna oseba v centru za pomoč na
domu, ki organizira pomoč na domu. Z osebo na
drugi strani žice se boste pogovarjali brez
slušalke v rokah, npr. iz postelje, stola, kavča ali
s tal v kopalnici. Telefon namestimo tako, da se
ga sliši v vseh prostorih vašega doma.
Na telefon Lifeline Vi lahko priključimo še
običajen telefon. Ob klicu za pomoč ima
prednost klic s telefona Lifeline Vi.
Lifeline Vi daje občutek varnosti in povečuje
vašo samostojnost. Aparat nudi tudi dodatno
osebno varnost, če so nanj priključena dodatna
sprožila oz. senzorji, ki javljajo nenavadne
razmere v bivalnem prostoru in sami sprožijo klic
za pomoč.

Telefon Lifeline Vi uporabljate zelo enostavno:
 Klic sprožite z majhnim daljinskim
brezžičnim sprožilom ("rdečim gumbom"),
ki ga nosite kot obesek okoli vratu, kot
ročno uro. Klic lahko sprožite tudi z velikim
rdečim alarmnim gumbom na telefonu.
 Telefon lahko kliče na telefonske številke
svojcev, prijateljev, znancev ali v center za
pomoč na domu.
 Telefon zaporedno kliče na več vpisanih
telefonskih številk, od koder lahko
pričakujete pomoč.
 Ob vzpostavitvi telefonske zveze se
pogovarjate z osebo, ki se je oglasila,
čeprav ste več metrov oddaljeni od
telefona.
 Če vaš klic v sili sprejme dežurna služba
centra za pomoč na domu, bo operater v
centru vodil dvosmerni pogovor in
uravnaval glasnost telefona.
 Na telefon lahko priključimo dodatna
brezžična in žična sprožila, npr.: potezno
stikalo v kopalnici, ki s stropa visi v banjo...
 Klic v sili lahko samodejno sprožijo dodatki
k telefonu, kot so npr. detektor padca,
pohodna blazina kot senzor (ne)gibanja,
javljalnik požara; izliva vode, nizke
temperature, protivlomno napravo...

Lifeline Vi
Tehnične lastnosti
Glavne lastnosti
Ob klicu za pomoč telefon kliče na do 10 vpisanih
telefonskih številk. Vrstni red klicanja in število
ponovitev klicev določimo programsko.
Telefon programiramo, kam in kako naj kliče, s
pomočjo dodatnega priključenega telefona, na
daljavo iz centra za pomoč na domu, ali pa z
računalnikom prek posebnega vmesnika
Sprejema ukaze s 15 brezžičnih sprožil oz
senzorjev. Nanj lahko priklopimo tudi eno žično
sprožilo oz. senzor
Priklop sprožil oz. senzorjev naredimo hitro in
enostavno (plug & play).
Telefonske klice sprejmemo na daljavo z brezžičnim
sprožilom Amie ali s pritiskom na gumb na telefonu.
Daljinsko brezžično sprožilo - »rdeči gumb« je del
telefona. Več oseb lahko uporablja vsak svoje
sprožilo in en skupen telefon.
Na telefon Lifeline Vi lahko priključimo dodaten
običajni telefon ali prilagojen telefon za osebe s
posebnimi potrebami.
Pogovarjamo se brez slušalke v rokah ali pa s
slušalko dodatnega telefona.
Zvonjenje telefona je mogoče izključiti.
Osvetljeni gumb za klic za pomoč na telefonu je
dobro viden v temi.

Podrobnosti
Teža:
Dimenzije:
Napajanje:
Rezervno napajanje:

Delovanje na
baterije:
Priključitev:

Namestitev:

572 g
185 × 122 × 41 mm
230 VAC
zamenljive baterije,
1200mAh, konstantno
polnjenje
40 ur v pripravljenosti z
enim nujnim klicem v
trajanju 30 min
3 m dolga telefonska vrvica
z vtičem
3 m omrežni kabel s
transformatorjem
vodoravno ali na steno

Brezžično sprožilo – »rdeči gumb« Amie
Teža :
20g
Dimenzije:
31x58x16 mm.
Domet:
do 25 m v stanovanju in
do 50 zunaj
Frekvenca:
869MHz
Baterija:
zagotavlja 20.000 klicev oz. 5 let
delovanja. Telefon zazna in javi, ko
baterija v sprožilu oslabi

Okolje
Temperatura:
Vlažnost:

Standardi
EMC:
Varnost:
Radio:
Socialni alarm:
CE
Proizvodnja:

delovanje: od 0C do 45C
skladiščenje: od -10C do 50C
delovanje: od 0% do 80% (brez
kondenzacije)
skladiščenje: od 0% do 93% (brez
kondenzacije)
EN55022, EN55024, EN50130-4,
EN301 489-1, EN301 489-3
EN 605950: 2000
EN 300 220-2 Class 1
EN 50134-3 (sprožila)
skladen
ISO9001:2008

V skladu s strategijo stalnega razvoja v Tunstall
Group Ltd. se tehnični podatki in izgled izdelka lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
Tunstall Group Ltd.
Whitley Lodge, Whitley Bridge
Yorkshire, DN14 OHR

INFORMACIJE:
MKS Elektronski sistemi d.o.o.
Rožna dolina, Cesta.XVII/22b, 1000 Ljubljana
Tel./fax: (01)-256-22-43, 256-22-44
splet: www.mks.si, email: info@mks.si

