Installations- og montagevejledning
til SeniorTryghed ®

SeniorTryghed ® er et
enkelt system, som er let
at installere - og meget
nemt at bruge..!

Tilkaldeliste nr. AB 3456
Else Marie Sørensen

14:00 - stuen
ingen aktivitet
tilkaldeliste

Skovparken 14

4080 8384

Jan Sørensen

2467 9153

Ulla Jensen

2120 5038

Nabo nr. 16

6124 4009

Plejekontakt

4080 8382

Vagtservice

7022 1425

Bemærkninger:
Ekstra nøgle hos Nabo nr. 16
Medicinskab i badeværelse

Kontakt SeniorTryghed®
kundeservice:
Telefon 70 27 27 29
Kundeservice på mail:
service@seniortryghed.dk

Android

iOS

Kundeservice er åbent på
hverdage kl. 8.00 - 15.00.
SeniorTryghed®
Actas A/S
CVR: 29143625
Hobrovej 374
9200 Aalborg SV
info@seniortryghed.dk

Hent Seniortryghed APP
og tilmeld dig med kundeoplysninger.

Hent Seniortryghed APP, tryk ”Tillad”
og tilmeld dig med kundeoplysninger.

Montering i hjemmet

Indstillinger på seniortryghed.dk

På seniortryghed.dk finder du dine indstillingsmuligheder under
fanen ”indstillinger”. Her logger du ind med kundenummer og det
kodeord, som du har fået tilsendt.

Du indstiller timeren til den periode, hvor der bør være aktivitet i hjemmet - eksemplet her viser kl. 6.00 til 21.00. Derefter indstiller du interval
for varsel af manglende aktivitet - eksemplet her viser 3 timer.
Der skal altså være aktivitet i hjemmet indenfor et interval på 3 timer i
den valgte periode - ellers afgives der et tryghedsvarsel.

Du kan fravælge periodevælgeren og udelukkende vælge et fast
interval for manglende aktivitet hele døgnet. I dette eksempel er der
valgt 12.00 timer. Der skal altså være aktivitet i hjemmet indenfor et
interval på 12 timer - ellers afgives der et tryghedsvarsel.
Et mindre valgt interval kræver dermed hyppigere aktivitet i hjemmet.

Som administrator redigerer du her brugerens (den person, som
har SeniorTryghed® installeret i hjemmet) navn og kontaktoplysninger.

Her skriver du kontaktoplysninger på pårørende og andre tilkaldepersoner, som har betydning for brugeren. Tilkaldepersonerne vises herefter
på din telefons display. Disse tilkaldepersoner modtager IKKE varsel,
men kan kontaktes af varselsmodtager ved at trykke på nummeret.
SeniorTryghed® fungerer i praksis som en lynhurtig, elektronisk telefonbog. Du kan altid rette eller tilføje kontakter under ”indstillinger”.

Under bemærkninger kan du skrive korte bemærkninger - fx hvor der
ligger en ekstranøgle, medicinoplysninger o. lign.
Bemærkningerne vises herefter på din telefons display.
Du kan altid rette eller tilføje på bemærkningerne under ”indstillinger”

1. Æsken indeholder TryghedsCentral med simkort, strømforsyning
og ophæng, TryghedsSensor med ophæng samt TryghedsKald
monteret i keyhanger.

2. Start med at montere ophænget til TryghedsCentralen fx i
entréen eller et andet ugeneret sted. Bemærk, at den medfølgende
stømforsyning skal kunne nå en stikkontakt.

3. TryghedsCentralen klikkes fast på ophænget.
Strømforsyningen monteres og sættes i stikkontakt.

4. Montér ophænget til TryghedsSensoren højt i det rum, hvor du
ønsker bevægelsesmønstret registreret.

5. TryghedsSensoren klikkes fast på ophænget.

6. TryghedsKaldet er klar til brug.

