
VEGA+ GPS-KLOKKE
Stella Care beskytter personer med demens mot å gå seg bort. Vi tilbyr et lokaliseringssystem 
og GPS-enheter i verdensklasse. Det gir demensrammede f rihet, og det skaper trygghet for 
pårørende og pleiepersonalet.



VEGA+ 
TIDLØS DESIGN
Klokken er oppkalt etter stjernen Vega, som har en vakker blå glød. 
Den blå fargen passer for både menn og kvinner. Klokkens tidløse 
design gjør det naturlig for personen med demens å ha på seg.
Dette skaper trygghet for både omsorgspersonell og pårørende.

PRODUKTEGENSKAPER

VEILEDNING
Klokkeskjermen er i utgangspunktet slått av, men slår seg på når du beveger 
deg. Hvis du vil aktivere skjermen selv, kan du trykke på en av knappene på 
siden, eller trykke to ganger direkte på skjermen.

Hvis klokken er tom for strøm, kan den lades ved å sette den
i induksjonsladeren som vist her

15 sek. 

24 - 65 timer

20 meter

Ja

Ja

Ja

IP68*

Ja

Ja

Tid mellom nye posisjoner under aktiv sporing

Batteritid

Mulighet for geofence (ned til) 

Mulighet for låsbar klokkereim

Mulighet for hjemmesone-strømsparer

Sporing via brukervennlig app på telefon, PC eller nettbrett

Vanntett*

Mulighet for toveistale

Lader og ledning til lading medfølger 

HVORDAN LADE KLOKKEN DIN

Klokken er tom for strøm hvis det ikke er 
lys i displayet. Plasser klokken i laderen. 
Det tar omtrent 2,5 timer for full lading.

SLIK SER DU KLOKKENS STATUS

Dobbeltklikk på klokkeskjermen. Du vil 
da kunne se ID-nummer og batterinivå 
for klokken.

SLIK TENNER DU URET

Klokken slås automatisk på under lading. 
Hvis du uansett ønsker å slå på klokken 
- hold nede den nederste knappen til klok-
ken lyser (ca. 5 sek.)

SLIK LESER KLOKKEN OPP TIDEN

Hvis lesing av klokken er aktivert, trykk
en av knappene på siden en gang.

FÅ KLOKKEN TIL Å RINGE

Hold nede den øverste knappen på 
siden av klokken. Bekreft anropet ved å 
trykke på skjermen.

AKTIVERE ALARM

Hold knappen nede i 3 sek. Bekreft alar-
men ved å trykke på skjermen igjen.

* Vi oppdaterer kontinuerlig funksjoner, ny funksjonalitet, samt instruksjoner på nettstedet vårt. Derfor råder vi deg til å se på www.stellacare.dk/guidelines, for mer informasjon. Noen 
funksjoner må aktiveres før bestilling, kontakt Stelle Care for å høre mer om våre forskjellige alternativer.

* Du kan ta Vega+ inn i dusjen eller rengjøre/vaske klokken i lunkent eller varmt vann. Skulle du ved et uhell sette apparatet 
i vaskemaskinen eller miste apparatet i toalettet, tåler klokken også dette. Enhetene tåler svømming i enten svømmebas-
seng eller på stranden i sjøvann.



1
 
SLIK AKTIVERER DU KLOK-
KEMENYEN 

For å få tilgang til klokkemenyen 
trykker du 12-6-12-12 på klokken.

2
 
NÅR DU HAR AKTIVERT
KLOKKEMENYEN

Kan du endre klokkeinnstillinge-
ne, slå av eller starte klokken på 
nytt. 

3
 
SLÅ AV ELLER STARTER 
KLOKKEN PÅ NYTT

Hvis du valgte omstart/slå av i 
menyen. Du må nå velge
hvilke av handlingene du ønsker
å f remføre.

4
 
DISSE INNSTILLINGENE KAN 
ENDRES

Under Innstillinger, du kan endre 
urskivens design eller aktivere 
avlesing av tiden

5
 
ENDRE URSKIVEDESIGN

Bruk pilene for å se de ulike 
designene. Når du har funnet et 
design som brukeren liker, trykk 
på det og trykk ferdig.



SÅ LETT ER DET
Alt du trenger er en GPS-enhet og appen vår.

     GPS-enheten bæres av personen med demens.
     Appen brukes av pleiepersonale eller pårørende.

HVA GJØR DU HVIS PERSONEN IKKE HAR 
KOMMET HJEM?
I appen er det en knapp som heter «f inn GPS». Trykker
du på den, vil personens posisjon vises på et kart. 
Personens posisjon oppdateres automatisk omtrent 
hvert 15. sekund hvis du søker etter personen.

HVORDAN MOTTAR DU INFORMASJON
OM ENHETEN?
For å gjøre det enkelt for deg som pårørende eller
pleiepersonale kan du se viktig informasjon i appen
om GPS-en.

 Du kan for eksempel se batterinivået og om 
 GPS-en er av eller på.

 Du kan få en alarm gjennom appen hvis 
 personen er utenfor geofence.

3 TING DU MÅ
VITE NÅR DU SKAL VELGE
SAMARBEIDSPARTNER
HVOR LENGE KAN DU VENTE FØR DU FÅR EN NY POSISJON?
Jo lengre tid det tar for deg å få en ny posisjon, jo lengre tid tar det før
du vet hvor vedkommende er. Hos oss tar det bare sekunder mellom hver ny
posisjon når du leter etter en person. Det gjør den fordi hvert sekund er
viktig når en person med demens har forsvunnet.

HVORFOR ER BATTERILEVETIDEN PÅ PRODUKTENE FORSKJELLIG?
Strømforbruket avhenger først og fremst av hvor ofte du ønsker å motta
posisjoner fra enheten. Få posisjoner gir lengre batterilevetid, men større
risiko for at personen kommer seg langt av gårde uten at noen oppdager det.

GPS-ENHETER SOM ER VERDIGE Å BRUKE FOR DEMENSRAMMEDE
Våre produkter finnes i mange forskjellige utforminger, for eksempel som
armbåndsur eller som en liten boks. Alle produktene er diskré og verdige
å bære for personen med demens.



  LAST NED OG HENT
   VÅR ”CARE TRACKER” -APP
Når du er logget på appen, vil du se en oversikt over alle de tilkoblede GPS-enhetene dine.

GPS-enheten er utenfor geofence. Angitt med
alarmsymbol og teksten ”Utenfor Geofence”.

Denne GPS-enheten har lavt batterinivå og må lades.
Angitt med advarselssymbol og teksten ”lavt batteri”

Et grått ikon indikerer at GPS-enheten er slått av eller
uten forbindelse.

Kontroller at det er strøm på GPS-en og at den er slått på.
Denne GPS-enhetens status er normal. Det er ingenting 
brukeren trenger være oppmerksom på.

KOM I GANG
MED APPEN
Når du har valgt en GPS-enhet f ra listen, har du følgende alternativer.

Et kart åpnes, og du kan nå se GPS-enhetens posisjon.

GPS-enheten vil bli oppringt, og den besvarer selv anropet 

etter at telefonen har ringt et par ganger. Det kan deretter 

føres en samtale.

Her kan du endre navnet på personen som bærer GPS-

enheten. 



HAR DU VALGT LÅSBAR KLOKKEREIM?
Hvis det er en lås på reima, bruker du et lite verktøy for å åpne spennen.
HUSK å ta vare på verktøyet. Du kan eventuelt feste den til ladekabelen.

1
 
Plasser verktøyet løst oppå låsen.

2
 
Trykk nå forsiktig på verktøyet.
Verktøyet har to tapper som må
treffe de to hullene på spennen.

3
 
Når låsen løsner, kan du løfte låsen
opp og ta av klokken.

FINN GPS
 
Etter å ha trykket på ”Finn GPS”, vises et
kart. Den rosa pilen viser GPS-sporerens
posisjon, og klokkeslettet over angir når 
posisjonen ble sendt. Øverst vises 
nærmeste adresse. 

Den blå prikken viser din egen posisjon. 

For å fjerne eller vise den blå prikken 
trykker du på symbolet øverst i høyre hjørne. 
Vil du bytte mellom originalt kart eller 
satellittkart, trykker du på knappen i nedre 
høyre hjørne.

For å se veibeskrivelser fra deg til GPS-en, 
trykker du på pilen nederst i venstre hjørne. 



We design and develop systems that create security and f reedom
for dementia sufferers, carers and family members.

Our mission is to be the best in the world when it comes to locating
people who are missing.
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