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Les først: sikkerhetsinformasjon 
Batteribytte får kun utføres av autorisert person. Får kun brukes med 
anbefalt batteritype. FORSIKTIGHET - risiko for eksplosjon om feil type 
brukes. Brukte batterier skal tas hånd om etter instruksjon. 

Viktig informasjon
I alla system som benytter radio og nettverkskommunikasjon finnes risiko 
for støt som brukeren ikke kan påvirke. 
CareTech’s produkter er konstruerade for å minimera dessa risker. Man må 
trots dette vara medveten om at delar av systemet kan utsättas for støt eller 
annan påverkan så at fuksjonen försämras eller upphör. 

Det er därför viktigt at regelbundet kontrollera alla systemets delar og 
speciellt at radiokommunikationen fungerer i alla utrymmen. Kontakta 
omedelbart er leverantör ved misstanke om felaktighet. 

brukeren bör vara speciellt uppmärksam for störningsrisken fra produkter 
som kommunicerar inom samma eller närliggande radio frekvenser. 

Fallsensoren er en mycket tillförlitlig produkt men den kan ikke larma i 
situationer som liknar dagliga aktiviteter og det finnes også dagliga 
aktiviteter som kan utlösa fallarm for at de efterliknar et fall. 

for ytterligare informasjon, vänligen kontakta din leverantör eller gå in på 
www.caretech.se. 

Les og følg alltid sikkerhetsinformasjonen som følger 
dette symbol. 
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pakningens innhold 
• Fallsensor
• Bruksanvisning

Beskrivning av Fallsensoren

IIndikeringslampe
Rødt lys indikerer sending 
fra fall eller trykk.
Grønt indikerer bekreftelse. 

Alamknapp brukes for 
å manuelt tilkalle hjelp.

Belteklips
brukes også for å feste 
Fallsensoren i 
midjebeltet. 
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Funksjonsbeskrivelse 
Fallsensoren inneholder avansert elektronikk som registrerer og 
behandler bevegelser i alla retninger og hastigheter.  
ved ”kraftig” bevegelse beregnes bevegelsens retning og hastighet etter 
en utarbeidet modell for å avgjøre om det er et fall. 
Fallsensoren fungerer også som en alarmknapp for selv å kunne tilkalle 
hjelp. Den er også utstyrt med automatisk batteriovervåkning samt 
automatisk testalarm. ved uteblitt testalarm fra Fallsensoren sendes en 
lydløs alarm til alarmottakeren (kreves at fuksjonen er aktivert i 
trygghetsalarmen). 

installasjon 
Fallsensoren er kompatibel med trygghetstelefon Gloria+, CareIP og 
CareIP Mobile. for å aktivere og installere Fallsensoren på  
trygghetsalarmen, følg samtlige steg. 

1. aktivere Fallsensoren
når Fallsensoren leveres er den ikke aktivert og må først aktiveres før 
Bruk. dette gjøres ved å holde ned den røde alarmknappen på 
Fallsensoren inntil indikeringslampen lyser grønt (ca 5 sekunder). 
er knappen aktivert allerede trenger dette å gjøres. Om du er usikker, 
kontroller ved å trykke ned knappen i ca 1 sekund. Blinker den da rødt 
er sensoren allerede aktivert, om den ikke blinker må sensoren 
aktiveres. 

2. Rekkeviddekontroll
En rekkeviddekontroll ska alltid gjøres ved installasjon. dette gjøres 
ved at holde ned grønn knapp på trygghetsalarmen til et pip høres 
(etter ca 4 sekunder). Gå rundt i boligen og trykk på fallsensorens 
alarmknapp. Om indikeringslampan på Fallsensoren lyser rødt og går 
over til grønt er sensoren innen rekkevidde. Blinker sensoren derimot 
rødt er den utenfor rekkevidde. Forsøk da å flytte trygghetstelefonen 
om mulig for å forbedre rekkevidden. 
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3. Les in Fallsensoren
for at Fallsensoren ska fungera kreves det at den er innlest til en 
trygghetstelefon. dette gjøres ved å holde ned grønn knapp på 
trygghetstelefonen til et pip høres (efter ca 4 sekunder), tryck på 
fallsensorens alarmknapp og kvittera sen med den røde knappen 
på trygghetstelefonen. Gör sen et provlarm på Fallsensoren for å 
kontrollera at den fungerer og er innlest i trygghetstelefonen. 

Bruk
for best og sikrest funksjon bær Fallsensoren i midjehøre og i 
vertikalposition, slik at sensoren følger overkroppen. Den festes enklest 
med klipsen midt foran på en vanlig belte, eller i et spesiallaget midjebelte 
(medfølger ikke). 
Midjebeltet spennes fast rudt midjen og skal bæres med pilen pekende 
oppover. FAllsensoren plasseres i en lomme og gestes med hjelp av 
klpsen på fallsensoren, med den røde alarmknappen opp. Midjebeltet er 
et ekstra tilbehør som kan bestilles i følgende størrelser: S (95cm), M 
(100cm), L 
(110cm), XL 
(125cm) og XXL (140cm). 

når Fallsensoren ska tas av er det viktigt at dette 
gjøres med forsiktighet slik at ikke alarmen går av.
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vedlikehold
Rengjøring
Fallsensoren rengjøres med en lett fuktig klut. Løsemiddel må ikke 
benyttes.  
Midjebeltet kan vaskes i opp til 95oC, men normalt holder det å vaske 
på  60oC. Borelåsbåndet skal festes sammen ved vask slik at det 
beholder sin styrke. 

Bomull 85% / Lycra 15% 

Viktigt! når Fallsensoren tas ut for vask av midjebeltet er det viktig at 
den plasseres riktig når man setter den tilbake i beltet. Se BRUK  

Batteribytte
Lavt batterinivå sendes automatisk til trygghetstelefonen når batteriene 
bør byttes. Batteriet bør umiddelbart byttes av en autorisert person.

Fallsensoren må ikke utsettes for væske og skal 
alltid tas ut ved vask av midjebeltet.

Se avsnitt ”Les først: sikkerhetsinformasjon” på s 4 for mer 
informasjon. 
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52 x 33 x 24mm (HxBxD) 
3V Litium batteri CR2450 
Upp til 1 er 
Radio, 869,2125MHz 
etter IP65 (Striltät) 

Produktet er tiltenkt innebruk i normalt bomiljø 
Temperatur: 
Fukt: 
Miljöklass:  

Drifttemperatur +5 til +35ºC 
0 til 75 % relativ fuktighet (ikke 
kondenserende kondenserande) 1 

Miljøinformasjon 
dette produkt oppfyller kravene i EU-direktivet, 2002/96/EC (WEEE). 
WEEE regulerer produsentasvar for elektrisk og elektronisk 
utrustning med formål å øke gjenvinningen og minimere avfall. 
Produktet er merket med en overkrysset søppelkasse, som betyr 
at den omfattes av eu-direktivet og skal overlates til gjenvinning.
Produktet kan, uten avgift, overlates til en gjenvinnigssentral som 
CareTech eller er leverandør er forbundet med, direkte eller via et 
retursystem. for detaljert instruksjon, kontakt din leveradør eller besøk 
vår hjemmeside, www.cantec.no  

Produsert etter   EU-direktivet 2002/95/EC (RoHS). 
Materialet i midjebåndet oppfyller kravene for ”Trygg Textil”, Øko-Tex 
standard 100. 

Tekniska data 
Dimensioner: 
Batteri: 
Batterilengde: 
Kommunikation: 
Vanntetthet: 

Utrustningsklasse 

Miljø

Klasse 1 radioutrustning 
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