Apresentação do seu dispositivo

EV-04
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Luz LED

Introduzir o cartão SIM

Ligar e desligar o dispositivo

O cartão SIM não està incluido na embalagem.
O usuário pode comprar um cartão nano SIM do seu
operador local.

•

Desaparafuse a tampa traseira e remova-a.

•

Antes de introduzir o cartão SIM, certifique-se de que o
mesmo tem credito.

•

Volte a colocar a tampa e aperte os parafusos.

TIP

1seg.

Para ligar o dispositivo: Premir o botão TELEFONAR
durante 1 segundo, todos os LED irão piscar rapidamente.
O dispositivo também pode ser ligado automaticamente
colocando-o na estação de cargamento.

3seg.

Antes de instalar o cartão SIM, verifique se o cartão
SIM tem código PIN ou não, se tiver, utilize um telemóvel
para remover o código PIN do cartão.

Carregar o seu dispositivo
•

Para desligar o dispositivo: Mantenha premido o botão
TELEFONAR e o botão SOS durante 3 segundos até que
os LED se apaguem.

Botão de modo silencioso
•

•

Coloque o dispositivo na base de carregamento.

•

Ligue o cabo USB da base de carregamento ao
adaptador CA.

A luz da base de carregamento pisca ao carregar e tornarse-á fixa quando completamente carregada.

TIP

Na
primeira
utilização,
carregue
a
completamente, durante cerca de 2~3 horas.

TIP

Quando o nível de bateria ficar abaixo de 20% envia uma
mensagem de aviso de bateria fraca para a pessoa
indicada na lista de contactos por SMS ou APP.
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bateria

Clique duas vezes neste botão para desligar os avisos
de voz, clique duas vezes novamente no botão para
ligar os avisos de voz.

Obter uma posição GPS
•

Para obter pela primeira vez a posição do GPS,
utilize-o no exterior ou perto de uma janela para que o
dispositivo possa obter uma posição correcta, atraves
dos satélites. Isto pode demorar alguns minutos, de
acordo com o seu ambiente.
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Ativar um alarme SOS

O que significam as luzes?
Indicador de sinal de rede móvel - verde

(Prima
durante 3-4 segundos)

•

Se o dispositivo não conseguir estabelecer ligação com
o primeiro número, tentará o segundo número após
10 segundos. Caso o segundo número também não
atenda, o sistema ligar-se-á ao terceiro número, etc.

•

Entre cada chamada, haverá um atraso de 10
segundos, durante este período, o utilizador pode
parar a sequência de chamadas ou evitar um possível
falso alarme, ao premir o botão SOS. O destinatário
da chamada pode também parar a sequência de
chamadas premindo 1, no seu telemóvel, durante a
conversa nos dois sentidos.

•

Utilize os botões laterais +/- para ajustar o volume de
som durante uma chamada.

•

Significa

O dispositivo tem um O dispositivo está registado
sinal de rede móvel na rede móvel
estável

Para fazer uma chamada, prima o botão TELEFONAR
durante 3 segundos e ouvirá um sinal sonoro e, em
seguida, marcará o número definido.

Azul

A luz mostra
um único flash
rapidamente
a cada 3
segundos

A luz mostra
um flash duplo
rapidamente a
cada 3 segundos

Luz desligada

Significa

O dispositivo
não tem a
última posição
de localização

O dispositivo tem
a última posição
de localização

O dispositivo
não está
a corrigir
a última
localização

Indicador de posicionamento - vermelho

Fazer uma chamada telefónica

sos

A luz mostra um flash duplo
rapidamente a cada 3
segundos

Indicador de posicionamento - azul

Não se esqueça de programas números de contacto
de emergência. Não é obrigatório definir todos os dez
número s autorizados, contudo deve ser definido sempre
um, no mínimo.
Seja paciente durante a sequência de chamadas.
Pode haver pequenos atrasos, à medida que o alarme
contacta telefones que possam estar fora de alcance ou
seja direcionado para caixas de atendimento de
mensagens.

(Prima
durante 3 segundos)

A luz mostra
um único flash
rapidamente a cada
3 segundos

sos

Se necessitar de ajuda, prima o botão SOS durante 3-4
segundos, até ouvir o aviso de voz da ativação do alarme
SOS. Isto inicia a sequência das mensagens de texto
“ajudem-me!” enviadas para os seus números de contacto
de emergência, seguidas pelas respectivas chamadas de
emergencia.

TIP

Verde

Vermelho

Vermelho LIGADO
(fixo)

O vermelho mostra um flash
duplo rapidamente a cada 3
segundos

Estado

O dispositivo
foi totalmente
carregado

BLE ligado

Vermelho

Vermelho
intermitente rápido

Vermelho desligado ou
intermitente lento

Estado

A potência da
bateria é inferior a
20%

O dispositivo está a carregar

Atenção:
Cumpra as instruções para prolongar a vida útil da
unidade.
•

Não utilize nem armazene a unidade em locais
poeirentos.

•

Não coloque a unidade em locais sobreaquecidos ou
sobrearrefecidos.

•

Limpe a unidade com um pano seco.

•

Não limpe com produtos químicos, detergente.

Aviso: Manter o dispositivo a pelo menos 25 cm de
distância de um pacemaker.

•

Para terminar a chamada, prima o botão SOS.
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Aviso: mantenha o IMEI e o SIM confidenciais, caso
contrário a sua privacidade pode ser exposta.
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