E VI G P S - B O KS
Stella Care beskytter personer med demens mot å gå seg bort. Vi tilbyr et lokaliseringssystem
og GPS-enheter i verdensklasse. Det gir demensrammede frihet, og det skaper trygghet
for pårørende og pleiepersonalet.
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... at ingen med demens skal forsvinne sporløst.
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Derfor vil vi være best på å utvikle enheter som kan lokalisere personer med demens.
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Vår løsning er enkel å bruke og attraktiv for personen med demens å bruke. Det gjør at den
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demensrammede raskt føler at produktet er en naturlig del av hverdagen.
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Alle må være trygge, både den som har demens, pårørende og pleiepersonale.
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Det er viktig for oss at du alltid føler deg trygg, derfor kan du ringe oss døgnet rundt.
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Vi kan alltid kontaktes på: info@stellacare.dk eller +45 42 42 90 60.

LITEN, ELEGANT OG VAKKER.
FULL AV FUNKSJONER
Med Evi GPS-boksen får du en liten, men svært presis GPS-enhet. Evi
er full av funksjoner, måler bare 6,1 x 4,4 x 1,6 cm og veier 35 gram.
Det er 2 alarmtrykk på enheten, slik at du kan ringe
2 forskjellige numre fra den.

VEILEDNING
Hvis enheten er tom for strøm, vil den automatisk slå seg på når den har
sittet til lading i 10 minutter.
Du kan se at enheten slås på ved at alle lysdioder blinker én gang,
så starter enheten etter 20 sekunder.

PRODUKTEGENSKAPER
Tid mellom nye posisjoner under aktiv sporing
Batteritid
Mulighet for geofence (ned til)
Sporing via brukervennlig app på telefon, PC eller nettbrett
Vanntett*

15 sek.*
40-60 timer

SE OM ENHETEN ER PÅ

SLIK LADER DU ENHETEN

SLIK RINGER DU FRA EVI

20 meter

Hvis de små lysdiodene, over SOS-knap-

Enheten plasseres i laderen som vist på

SOS-knappen holdes nede i ca. 3 sek.,

pen, blinker blått og grønt, er enheten på.

bildet. Når enheten har vært til lading

og så vibrerer enheten og SOS-knappen

Ja

Ved lavt batteri vil den lille røde lysdioden

i ca. 10 minutter, slås den på automa-

pulserer.

blinke raskt.

tisk. Du kan se at enheten lader opp når

IP67*

Mulighet for toveistale

Ja

Halskant inkludert

Ja

Lader og ledning til lading medfølger

SOS-knappen pulserer rødt.

SLIK SLÅR DU PÅ ENHETEN

Ja

Enheten slås på ved å holde inne
knappen øverst på siden i ca. 1 sekund.
Hvis den ikke slår seg på, kan det skyldes
at den mangler strøm.

Samtalen kan bare kan avsluttes av
mottakeren.

Når SOS-knappen slås av og den lille
lysdioden rett over SOS-knappen lyser
konstant rødt, er enheten fulladet. En
full lading tar 3 timer. Etter en time er
batteriet omtrent 90 % ladet

* Du kan ta Evi inn i dusjen eller rengjøre/vaske den i lunkent vann. Skulle du ved et uhell sette apparatet i vaskemaskinen

* 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

eller miste apparatet i toalettet, tåler det typisk dette også.

funksjoner må aktiveres før bestilling, kontakt Stelle Care for å høre mer om våre forskjellige alternativer.

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 «finn 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”.

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

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

Denne GPS-enheten har lavt batterinivå og må lades.
Angitt med advarselssymbol og teksten ”lavt batteri”
GPS-enheten vil bli oppringt, og den besvarer selv anropet
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.

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

Her kan du endre navnet på personen som bærer GPSenheten.

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.
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Vi designer og utvikler systemer som skaper trygghet og frihet
for personer med demens, pleiepersonale og pårørende.
Vårt oppdrag er å være best i verden til å finne
folk som er savnet.
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