
GPS UR MIRA
Stella Care beskytter demensramte mod at blive væk. Vi tilbyder et lokaliseringssystem 
og GPS-enheder i verdensklasse. Det giver demensramte f rihed, og det skaber tryghed 
for pårørende og plejepersonale.



MIRA - SMUKT, MODERNE
OG FEMININT
Uret er opkaldt efter kæmpestjernen Mira, som har et smukt rødguld 
skær. Uret er såvel smukt som feminint og den demensramte vil bære 
det med glæde. På den måde skaber det værdi og tryghed for både 
plejepersonale, pårørende og personen med demens.

PRODUKTEGENSKABER

Tid mellem nye positioner ved aktiv sporing

Batteritid

Mulighed for geo-fence (ned til) 

Mulighed for låsbar urrem

Mulighed for hjemmezone strømsparer

Sporing via brugervenlig app på telefon, tablet eller PC

Vandtæt*

Mulighed for to-vejs tale

Oplader og ledning til opladning medfølger

15 sek. 

24-45 timer

20 meter

Ja

Ja

Ja

IP68*

Ja

Ja

SÅDAN OPLADER DU URET

Hvis der ikke er lys i skærmen, er uret 
løbet tør for strøm. Sæt uret i opladeren. 
En fuld opladning tager omkring 2,5 time.

SÅDAN SER DU URETS STATUS

Dobbeltklik på urets skærm. Du vil nu 
kunne se urets ID-nummer, batteriniveau 
og status for GPS- og netværkssignal.

SÅDAN TÆNDER DU URET

Når du tager uret f ra opladeren, skal 
du tænde uret. Hold den nederste knap 
nede til uret lyser (ca. 5 sekunder).

SÅDAN LÆSER URET TIDEN HØJT

Hvis oplæsning er aktivéret – tryk én 
gang på en af knapperne på siden 
af uret.

SÅDAN RINGER DU OP FRA URET

Tryk én gang på en af knapperne på 
siden af uret. Bekræft opkaldet ved at 
trykke på skærmen. 

Er uret indstillet til at kunne kontakte 
to telefonnumre, vil knapperne være 
indstillet til at kontakte, hver 
deres nummer. Kontakt Stella Care, hvis  
du ønsker at uret skal ringe op.

VEJLEDNING
Urets skærm er som udgangspunkt slukket, men tænder ved bevægelse. 
Hvis du selv vil aktivére skærmen, kan du trykke på én af knapperne i 
siden, eller ved at trykke to gange direkte på skærmen. 

Er uret løbet tør for strøm, kan det oplades ved at placere det 
i induktionsopladeren som vist her.

* Vær opmærksom på at vi løbende opdaterer features, ny funktionalitet, samt vejledninger på vores hjemmeside. Derfor råder vi dig til at se på www.stellacare.dk/vejledninger, for mere 
information. Nogle funktioner skal aktivéres inden bestilling, kontakt Stelle Care, for at høre mere om vores forskellige muligheder.

* Du kan tage Mira med i brusebad eller rengøre/vaske uret i lunkent eller varmt vand. Skulle du ved et uheld komme til at 
putte enheden i vaskemaskinen eller tabe enheden i toilettet, kan uret også holde til dette. Enhederne tåler at bade i enten 
svømmehal eller på stranden i havvand.



1
 
SÅDAN AKTIVÉRER DU 
URETS MENU

For at tilgå urets menu, skal du 
trykke 12-6-12-12 på uret.

2
 
NÅR DU HAR AKTIVÉRET 
URETS MENU

Har du mulighed for at ændre på 
urets indstillinger, slukke eller 
genstarte uret. Du bruger pilene 
til at navigere mellem disse.

3
 
DISSE INDSTILLINGER KAN 
DU ÆNDRE

Under punktet indstillinger har 
du mulighed for at ændre design 
på urskiven eller aktivére 
oplæsning af tid.

4
 
SKIFT URSKIVENS 
DESIGN

Brug pilene til at se de forskellige 
designs. Når du har fundet det 
design, der passer til borgeren, 
trykker du på det og et grønt 
ikon indikerer at urskiven er 
aktiv.

5
 
SÅDAN AKTIVÉRER DU 
OPLÆSNING AF TID

Ønsker du at aktivére oplæsning 
af tid, skal du vælge ”Oplæsning”  
i menuen. Som standard vil 
oplæsning være slået f ra. Tryk på 
den hvide cirkel for at aktivére.



SÅ LET ER DET
Det eneste du skal bruge er en GPS enhed og vores app. 

     GPS enheden bæres af personen med demens.
     App’en bruges af plejepersonale eller pårørende.

HVAD GØR DU HVIS PERSONEN IKKE ER VENDT HJEM?
I app’en er der en knap, som hedder ”f ind GPS”. Trykker 
du på den, vil personens position vises på et kort. 
Personens position opdateres automatisk ca. hvert 15. 
sekund, hvis man søger efter personen. 

HVORDAN MODTAGER DU INFORMATION 
OM ENHEDEN?
For at gøre det nemt for dig som pårørende eller 
plejepersonale, kan du i app’en se vigtige informationer 
om GPS’en.

     Du kan fx se batteriniveau og 
     om GPS’en er tændt eller slukket.

     Du kan få en alarm gennem app’en, 
     hvis personen er uden for geofence.

3 TING DU SKAL 
VIDE NÅR DU VÆLGER 
SAMARBEJDSPARTNER
HVOR LÆNGE KAN DU VENTE, FØR DU FÅR EN NY POSITION?
Jo længere tid, der går før du får en ny position, jo længere tid går der, før 
du ved, hvor personen er. Hos os går der kun sekunder mellem, hver nye 
position, når du leder efter en person. Det gør der fordi, hvert sekund er 
vigtigt, når en person med demens er blevet væk.

HVORFOR ER DER FORSKEL PÅ PRODUKTERNES BATTERITID?
Strømforbruget afhænger primært af, hvor ofte du ønsker at modtage 
positioner fra enheden. Få positioner giver længere batteritid, men større 
risiko for, at personen kommer langt væk uden nogen opdager det. 

GPS ENHEDER SOM ER VÆRDIGE AT BÆRE FOR DEN DEMENSRAMTE
Vores produkter fås i mange forskellige udformninger, eksempelvis som 
armbåndsur eller som en lille boks. Produkterne er alle diskrete og værdige 
at bære for personen med demens.



   DOWNLOAD OG HENT 
   VORES APP ”CARE TRACKER”
Når du er logget ind i app’en, kan du se en oversigt over alle dine tilknyttede GPS enheder.

KOM GODT I GANG 
MED APP’EN
Efter du har valgt en GPS enhed f ra listen, har du følgende muligheder.

GPS enheden er udenfor geofence. Angivet med 
alarmsymbol samt teksten ”Uden for Geofence”.

Denne GPS enhed har lavt batteri og skal lades op. 
Angivet med advarselssymbol samt teksten ”Lavt batteri”.

Et gråt ikon fortæller, at GPS enheden er slukket eller 
uden forbindelse. 
Undersøg at der er strøm på GPS’en og at den er tændt.

Denne GPS enheds status er normal. Der er intet brugeren 
skal være opmærksom på.

Et kort åbnes og du kan nu se GPS enhedens position.

Der ringes op til GPS enheden, som selv løfter røret, efter den 

har ringet en eller to gange. Der kan herefter føres en samtale.

Her kan du ændre navnet på den person, som bærer GPS 

enheden. 



FIND GPS
 
Når  du har trykket på ”Find GPS”, vises et 
kort. Den lyserøde pil viser GPS trackerens 
position og tidspunktet ovenfor angiver, 
hvornår positionen var sendt. 

Øverst vises den nærmeste adresse.

Den blå prik viser din egen position. For at 
fjerne eller vise den blå prik, skal du trykke 
på symbolet øverst i højre hjørne.

Ønsker du at skifte mellem originalt- eller 
satellitkort, skal du trykke på knappen 
nederst i højre hjørne. 

For at vise en rutevejledning fra dig til 
GPS’en, skal du trykke på pilen nederst i 
venstre hjørne. 

HAR DU VALGT DEN LÅSBARE URREM
Er der lås på din rem, skal du bruge et lille redskab til at åbne spændet.
HUSK at gemme værktøjet. Du kan eventuelt sætte det fast på opladerkablet.

1
 
Læg værktøjet løst oven på låsen.

2
 
Tryk nu forsigtigt ind på værktøjet.
Værktøjet har to tapper, som skal 
ramme de to huller på spændet.

3
 
Når låsen løsner sig, kan du løfte låsen 
op og tage uret af.



Vi designer og udvikler systemer, som skaber tryghed og f rihed 
for mennesker med demens, plejepersonale og pårørende.

Vores mission er, at være de bedste i verden til at lokalisere 
mennesker der savnes.
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