
Jak začít používat zařízení a asistenční službu 
Vítejte, je to velmi jednoduché 

1. Vezměte své chytré zařízení: hodinky a nabíječku. Nabíječku zapojte do zásuvky. 

2. Připojte magnetický konektor k hodinkám a alespoň hodinu nechte hodinky nabíjet. Správné připojení 

kabelu poznáte tak, že se hodinky sami zapnou a ukáží aktuální čas.  

3. Pak si hodinky nasaďte a poprvé zmáčkněte a cca 2 sec podržte SOS tlačítko (hodinky zavrní, pípnou a 

napíší nápis SOS). SOS tlačítko je největší, kovové a uprostřed na pravé straně hodinek. (nákres) 

4. Poprvé se Vám během minuty ozve operátor a tím se služba aktivuje. 

5. Zároveň si vyzkoušíte fungování a slyšitelnost. 

Pozor! Před prvním použitím krabičky je nutné vyplnit a aktivovat uživatelský profil (např. pomocí 

webového portálu, pro založení účtu volejte 296 339 628). 



Získáváte moderní asistenční službu,  

která Vám pomůže zůstat co nejdéle aktivní a samostatní. Rychlou pomoc budete mít stále nablízku. 

• Pokud budete mít kdykoli pocit, že potřebujete pomoc, stiskněte SOS tlačítko. 

• Ostatní péči zajistí automatické funkce chytrých zařízení a nastavení našeho unikátního softwaru. 

Ten všechny informace průběžně vyhodnocuje a v případě, že zjistí netypickou událost, ihned 

alarmuje odborného asistenta. 
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Jak hodinky používat 
1. Noste své hodinky stále zapnuté na ruce 

Hodinky jsou vybaveny automatickou bezpečnostní detekcí pohybu, noste jej proto neustále na ruce. 

2. V případě pocitu nějakých potíží zmáčkněte SOS prostřední tlačítko hodinek 

Hodinky mají jedno jednoduché tlačítko pro okamžité přivolání pomoci. Po stisknutí tlačítka probíhá hovor 

s odborným asistentem přímo pomocí vašich hodinek. Spojení probíhá automaticky s dobrou slyšitelností. 

Hodinky fungují po celé republice, kde je dostupný GSM signál. Příchozí hovor do hodinek je zdarma v rámci 

paušálu za využívání asistenční služby. 

  



3. Večer připojte hodinky k nabíječce 

Hodinky se po připojení k nabíječce sami přepnou do nočního režimu. Vypnou se některé denní funkce a 

naopak se aktivuje noční režim. Ráno si opět vezměte své hodinky na ruku.  

Hodinky jsou vhodné pro volný pohyb kdekoli, kde je dosah GSM signálu. Proto jsou ideální pro každého, 

kdo chce zůstat aktivní při svých oblíbených či každodenních činnostech. 

  



V jakých případech systém sám spustí alarm u odborného asistenta 
• Hodinky jsou vybité 

• Přerušené spojení nebo nedostupný GSM signál 

• Hodinky detekovaly pád 

• Hodinky nezaznamenaly pohyb déle než je nastavený interval (běžně 4 hodiny) 

• Hodinky jsou připojené k nabíječce déle než nastavený interval (běžně 15 hodin) 

  



Správné nastavení plánu péče 
• Plán péče obnáší nastavení Vašich kontaktních osob, ať už jsou to Vaši blízcí, sousedé nebo i 

pečovatelské služby atd. 

• Pokud ještě plán péče nemáte nastavený, kontaktujte nás na čísle uvedeném na zadní straně 

návodu. 

• Nezapomínejte aktualizovat údaje o klientovi, pokud se změní např. kontaktní osoby, kontaktní 

údaje Vašich blízkých, denní režim nebo Váš zdravotní stav. 

• Individuální plán péče Vám pomůžeme nastavit tak, aby byla pomoc v případě potřeby co 

nejrychlejší. 

  



Používání SOS tlačítka 
POZOR: Zařízení je vybaveno funkcí proti nechtěnému stisku SOS tlačítka. Pro aktivaci SOS signálu je proto 

třeba kovové tlačítko držet stisknuté cca 2 sekundy, až hodinky zavrní, pípnou a napíší nápis SOS. 

Zapnutí zařízení 
Zapnutí zařízení (například po úplném vybití) probíhá automaticky po připojení nabíječky. 

Vypnutí 
Zařízení je ve výjimečných případech možné vypnout stisknutím a přidržením bočního tlačítek napájení na 

levé straně hodinek. Lze tak učinit však pouze při vyjmutí SIM karty. Zařízení v běžném provozu nikdy 

nevypínejte! 

  



Nabíjení zařízení 
Síťový zdroj propojte s přiloženým kabelem a zastrčte jej do zásuvky. Nabíjení hodinek se provádí 

přiložením kabelu na spodní stranu hodinek. Kabel i hodinky jsou vybaveny magnety a tak lze kabel přiložit 

pouze jedním směrem. Proto v případě potřeby kabel otočte. Při zahájení nabíjení se na displeji zobrazí 

postupně načítající se dílky baterie. 

Během nabíjení se bude na hodinkách stále zobrazovat postupně načítající dílky 

baterie, po úplném nabití budou všechny dílky baterie svítit konstantně. Při 

nabíjení dbejte na to, aby nenastalo nechtěné odpojení nabíjecího kabelu od 

hodinek. 

Před prvním použitím hodinek prosíme o úplné nabití baterie připojením 

nabíječky na cca 2-3 hodiny. 

 



Co znamenají symboly na hodinkách: 

 

1. GSM signál 

2. Aktivní datové připojení EDGE 

3. Počet kroků v daný den 

4. Síla GPS signálu 

5. Stav nabití baterie 

6. Aktuální čas a datum  



Popis hodinek 

  



Co by měly znát Vaše kontaktní osoby 
Kde se pohybujete, pravidelné aktivity, kontakty na další osoby uvedené v plánu péče, sousedy a hlavně na 

osoby, které mají přístup k Vašemu domu a bytu. 

Přejeme Vám, abyste asistenční službu využívali především pro zvýšení pocitu bezpečí a jistoty. Ale kdykoli 

budete potřebovat pomoc, neváhejte zmáčknout SOS tlačítko. 
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