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Originalna navodila 

Osnova za slovensko verzijo navodil so nemška navodila za uporabo 
»Bedienungsanleitung – Modellreihe PiperFon 400«, na katero se slovenska na vodila 
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 400, pazljivo preberite ta navodila. Če 
česar ne razumete, prosite za pomoč in dodatno razlago. 

Prosimo, da posebej pazite na naslednje: 

� poseben telefon Lifeline 400 mora biti programiran 

� Lifeline 400 sprejema radijske signale od različnih sprožil npr. detektorja padca, 
obeska z rdečim gumbom…. Dobro lahko torej deluje le na omejenem območju. 
Preverite, da bo vaš telefon Lifeline 400 »slišal« sprožila iz vseh delov vašega 
stanovanja ali hiše. 

� Lifeline 400 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 dogodi, preverite njegovo delovanje. Za pomoč pri preverjanju 
preberite poglavje o vzdrževanju v teh navodilih. 

� Izogibajte se temu, da bi se poseben telefon Lifeline 400 zmočil. Če se to dogodi, 
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 vzdrževanju 
v teh navodilih. 

 

Kaj je vaš posebni telefon Lifeline 

Poseben telefon Lifeline 400 je eden izmed aparatov iz družine Lifeline.  

V paketu so poleg telefona še: brezžično sprožilo Amie (GEM) z vrvico, napajalni 
adapter s kablom in kabel za priklop na telefonsko omrežje 

 

Namestitev telefona Lifeline 400 

Priklop telefona 

Telefon Lifeline 400 priključite na električno in telefonsko omrežje. Najbolje je, da to 
zaupate za to usposobljeni osebi. 

 

Telefon lahko namestite tudi na zid. Kot pomoč pri vrtanju ustrezni lukenj, je v 
dokumentaciji pripravljena šablona (str 14). 
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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  

- detektor padca 

- drugo sprožilo npr. stropno potezno stikalo v kopalnici. 

Ob klicu bo telefon sam prekinil morebitno telefonsko zvezo (klic iz telefona 
priklopljenega na telefon Lifeline 400) in klical na vpisane telefonske številke. 

 

Ustavitev piskov ob klicu za pomoč  

Med klicanjem za pomoč, telefon oddaja poseben pisk, ki klicanemu sporoča da je to 
klic s posebnega telefona. Pisk se ponavlja vsakih 15 sekund. 

Klicani lahko utiša (izključi) pisk, če pritisne katerokoli številko na svojem telefonu (ta 
mora imeti tonsko izbiranje). 

 

Prekinitev klica za pomoč 

Prekinitev klica na telefonu Lifeline 400 (str. 16) 

Klic za pomoč prekinete tako, da večkrat zaporedoma pritisnete na zeleni gumb C na 
telefonu (večji gumb poleg velikega gumba za klic za pomoč). 

 

Prekinitev klica na daljavo  

Tudi oseba ki se javi na klic za pomoč lahko prekine klic za pomoč in tako prepreči, da 
bi telefon klical še na preostale telefonske številke. Preden prekine zvezo, mora na 
svojem telefonu pritisniti tipko * in jo držati 1s, nato pritisniti tipko # in jo držati 1s. To je 
ukaz telefonu Lifeline 400 naj konča klic za pomoč. Šele nato prekine zvezo (odloži 
slušalko). 

 

Telefoniranje s telefonom Lifeline 400 

Klicanje 

S telefona Lifeline 400 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.20) 

Ko telefon Lifeline 400 zazvoni, sprejmite klic tako, da pritisnete enega od naslednjih 
gumbov: 

- zeleni gumb C na telefonu 

- rdeči gumb na obesku 
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- gumb na detektorju padca. 

 

Klic končate tako, da znova pritisnete: 

- zeleni gumb C na telefonu 

- rdeči gumb na obesku 

- gumb na detektorju padca. 

POZOR! 

Če ste sprejeli klic z rdečim gumbom na obesku ali z gumbom na detektorju padca, 
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. 

Če ste sprejeli klic z gumbom na detektorju padca in bi padli med pogovorom, bo 
detektor padca zaključil pogovor, ne bo pa sam poklical za pomoč. V tem posebnem 
primeru morate torej sami pritisniti tipko na detektorju padca, da se bo klic za pomoč 
pričel. 

 
Nastavitev glasnosti  zvočnika (str. 11) 

Glasnost nastavite tako da s koničastim predmetom (npr. kemični svinčnik) pritisnete 
na stikalo E (slika str 5). Vsak pritisk na stikalo poveča glasnost za eno stopnjo. Če je 
nastavljena največja glasnost bo naslednji pritisk nastavil glasnost na najnižjo stopnjo. 

 

 

Daljinsko brezžično sprožilo  - obesek Amie (GEM) (str. 19) 

Posebnemu telefonu Lifeline 400 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 (GEM) 

Ko pritisnete na »rdeči gumb« na brezžičnem sprožilu na njem zagori zelena 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: 
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- da ste sprožili klic za pomoč oz. sprejeli telefonski klic in  

- da je baterija oslabela. Če ste klicali v Center za pomoč na domu, bo operater v 
centru vedeli, da je baterija slaba. Dogovorite se z njim, kdaj vam bodo zamenjali 
sprožilo v celoti, saj baterije same ni mogoče zamenjati. Če niste klicali v center, 
opozorite svoje skrbnike, da vam priskrbijo novo sprožilo. 

 
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. 

 

 

Daljinsko brezžično sprožilo  - detektor padca  

 

Detektor padca je posebno sprožilo, ki samodejno 
sproži klic za pomoč, če oseba, ki ga nosi, pade in 
ostane na tleh. Detektor odda zvočni signal, na 
njem se posveti najprej zelena, čez približno 15s pa 
še rdeča lučka. 

Z gumbom na detektorju pada lahko sprožimo klic 
tudi ročno. Za klic pritisnemo na gumb. Detektor 
odda zvočni signal, na njem se posveti rdeča lučka. 

Več o uporabi detektorja padca je opisano v 
posebnih navodilih za detektor padca. 

 

Vzdrževanje telefona Lifeline 400 

Redno čistite svoj telefon Lifeline 400 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 400 

Vsaj enkrat mesečno preverite delovanje vašega telefona Lifeline 400. 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 400 
deluje. 

 

 

VAŽNE OPOMBE 

 

1. Če telefonsko linijo izključite (potegnete vtič iz vtičnice) ali prekinete, bo telefon po 

eni minuti pričel oddajati opozorilni zvočni signal, dokler linija ne bo priključena. Če 

želite prekiniti piskanje, pritisnite zeleni "C" gumb. 

 

2. V primeru izpada električne energije vas bo telefon Lifeline 400 o tem obvesti z 

več zaporednimi piski, z vsemi v »Navodilu za uporabo telefona« opisanimi 

sposobnostmi pa bo deloval še 30 ur. Za to bo poskrbela v telefon vgrajena 

akumulatorska baterija. Kadar izpad omrežne napetosti traja več kot eno uro, telefon 

Lifeline 400 samodejno pokliče vaše kontaktne osebe. To bo ponovil vsake štiri ure. V 

tem času bo delovala vgrajena baterija. Če se ta popolnoma izprazni, traja nekaj ur, 

da se ob vzpostavitvi napetosti zopet napolni. 

 

3. Če telefon Lifeline 400 ne deluje, preverite, če je priklopljen na električno omrežje 

(rdeči gumb na telefonu Lifeline 400 mora svetiti). Preverite, če je telefonska vrvica 

pravilno vtaknjena v telefonsko vtičnico. Ko ste izključili te možne vzroke odpovedi, 

telefon pa še ne deluje, stopite v stik s dobaviteljem vašega telefona.  
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Tehnični podatki za telefon Lifeline 400 

Dimenzije: 5,5 x 12,5 x 20,25 cm 

Masa: cca. 680 g 

Dolžina priključnega telef.kabla: 2,5m 

Napetost: Vhod 230V/50Hz, Izhod 9V, 1A 

Akumulator: NiMH, 7,2V, 1200mAh 

Potrdilo o konformnosti: 1999/5/EC, razred naprave 1.2 

 

Tehnični podatki za sprožilo -obesek Amie - GEM 

 Amie GEM 

Dimenzije: 1,6 x 3,1 x 5,8 cm 1,6 x 3,1 x 5,8 cm 

Masa: 20 g 25 g 

Premer gumba za klic: 15 mm 21×25 mm 

Vodoodpornost ohišja: IP 67 IP 67 

Baterija: neizmenljiva Litijeva neizmenljiva Litijeva 

Trajanje baterije: 20.000 klicev v 3 letih 20.000 klicev v 3 letih 

Doseg: odvisno od ovir 25 -50m odvisno od ovir 25 -50m 

Frekvenca delovanja: 869,2125 MHz 869,2125 MHz 

Potrdilo o CE skladnosti: 1999/5/EC, razred naprave 1.2 1999/5/EC, razred naprave 1.2 

 

 
 INFORMACIJE: MKS Elektronski sistemi d.o.o. 

Rožna dol. C.XVII/22b 
1111 LJUBLJANA 

Tel/Fax 01-256-22-43, 256-22-44 
email: info@mks.si 

 www.mks.si 


