
LED ALARM SIGNAL
ALARMKNAP

Automatisk falddetektor*

Du skal bære din Vibby OAK på dig hele 
tiden, enten som et armbånd eller om din 
hals i et vedhæng. Alt andet brug kan føre til 
fejlalarmer.

Din leverandør vil konfigurere og indstille din 
Vibby OAK til brug som enten armbånd eller 
som et vedhæng, afhængig af dit behov. Du 
må ikke ændre din brugeropsætning uden at 
have kontaktet din leverandør. 

Manuel alarm (Billede 1):
I midten af din Vibby OAK sidder en alarmknap markeret 
ved tre ”prikker”. For at aktivere en alarm manuelt, skal du 
trykke her.

Automatisk alarm (Billede 2):
Ved hjælp af sensorer, bliver der automatisk sendt en 
alarm ved et ”hårdt fald”*. 20 sekunder efter at faldet 
er detekteret, og inden at alarmen bliver sendt videre til 
modtagerenheden, vil Vibby OAK begynde at vibrere og 
blinke i 20 sekunder. Hvis du vil annullere alarmen før den 
bliver sendt videre, skal du blot placere din hånd lige over 
Vibby OAK indtil den stopper med at vibrere, og derefter 
fjerne hånden igen.

FUNKTIONER

Billede 1

Billede 2

Vægt: 35g
Vandafvisning: IP67
Stødmodstand: IK04
Rengøring: Kun med mild sæbe og vand.
Materiale: Allergivenligt

Overvågning af radioforbindelsen mellem
Vibby OAK og senderen.
Radio rækkevidde: 300 meter udendørs  
Driftstemperatur rækkevidde: +5 °C / +40 °C
Batterilevetid: CR2477 / LiMnO² 
• Op til to år.
• Skiftning af batterier skal gøres af din leverandør.
Opbevaring anbefaling
• Temperatur: +10°C~+25°C
• Fugtighed: fra 40% til 95%

ISM

BLE

Radiofrekvens  

869.2125 og 869.2375 MHz

2400 – 2483.5 MHz

Power   

-8 dBm

-5 dBm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FORORDNINGER OG SIKKERHEDSREGLER

*VIGTIGT: De faldsporingsteknologier, 
som Vibby OAK understøtter, kan ikke 
analysere/tyde alle fald-situationer. Hvis 
du falder, og du ikke kan mærke at Vibby 
OAK vibrerer, skal du blot trykke på 
alarmknappen for at aktivere et manuel 
alarmkald. www.vitalbase.care

EU-overensstemmelseserklæring
Vi bekræfter hermed at Vibby OAK, designet af Vitalbase, ”the Telecom 
Design healthcare division”, lever op til de vigtigste krav og andre tilhørende 
bestemmelser fra direktiverne 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS-2) and 
EC 1907/2006: NO_SVHC REACH. En kopi af overensstemmelseserklæringen 
kan findes på http://docs.vitalbase.fr. 

WEEE
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed 
og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 
ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående 
overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den 
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, 
men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner 
etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre 
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere 
information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere 
af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte 
de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige 
belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og 
nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr..

FORSIKTIG: Batteri
• Batteriet må ikke svelges. Fare for kjemisk forbrenning
• Dette produktet inneholder et knappebatteri. Hvis knappebatteriet 
svelges, kan det forårsake alvorlig innvendig forbrenning i løpet av bare to 
timer, og kan medføre dødsfall.
• Nye og brukte batterier oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis 
batterirommet ikke lukkes skikkelig, må produktet ikke brukes. Det må 
oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis du tror batterier kan ha blitt svelget 
eller ført inn i en kroppsdel, må lege kontaktes umiddelbart.
• Eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med et batteri av feil type.
• Hvis batteriet kastes i et ildsted eller en varm ovn, eller hvis et batteri 
knuses eller skjæres opp mekanisk, kan det føre til eksplosjon.
• Hvis et batteri etterlates i omgivelser med svært høy temperatur, kan det 
føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

IP 67
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