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Automatisk falldetektor*

Vibby OAK måste bäras hela tiden, antingen 
som ett armband eller ett halsband. Används 
den på annat sätt kan det leda till falsklarm 
och problem, till exempel att fall inte 
upptäcks.
Installatören anpassar Vibby OAK för 
användning som armband eller halsband. 
Den får inte bäras på annat sätt än det som 
ställts in. Installatören måste informeras på 
förhand om en förändring är nödvändig.

Manuellt larm (bild 1):
Det sitter en larmknapp i mitten av Vibby OAK. Knappen 
har en enkel och tydlig fysisk design som gör det lätt för 
brukaren att utlösa larmet.

Automatiskt larm (bild 2):
Baserat på en uppsättning sensorer kombinerat med en 
innovativ algoritm kan ett larm utlösas automatiskt om 
ett tungt fall* upptäcks. 20 sekunder efter att ett tungt fall 
upptäckts och innan larmet sänds till mottagaren vibrerar 
och blinkar Vibby OAK i 20  sekunder. Om brukaren vill 
annullera larmet räcker det att hålla handflatan över Vibby 
OAK. När enheten slutar vibrera, ta bort handen.

FUNKTIONER

bild 1

bild 2

Vikt: 35g
Vattentålighet: IP67
Stöttålighet: IK04
Rengöring: bare såpe og vann 
Typ av plast: hypoallergen 

Overvåking av radiotilkoblingen mellom Vibby OAK og 
senderen.
Radiorekkevidde: 300 m i åpent rom / område med 
hindringer.  
Driftstemperatur: +5 °C / +40 °C
Batterilevetid: CR2477 / LiMnO² 
• Opptil to år.
• Batteriet må skiftes av installatøren.
Lagringsanbefaling
• Temperaturen: +10°C~+25°C
• Fuktighet: fra 40% til 95%

ISM

BLE

Radiofrekvens  

869.2125 och 869.2375 MHz

2400 – 2483.5 MHz

Ström   

-8 dBm

-5 dBm

TEKNISK INFORMATION

FORORDNING OG SIKKERHET

*VIKTIG: Noen fall (dempede fall, 
kontrollert nedsenking mot vegg eller 
stol ...) registreres ikke av Vibby OAK. 
Basert på detekteringsteknologier tillater 
ikke løsningen analyse og tolkning av alle 
fallsituasjoner. Ved å trykke på knappen

kan brukeren når som helst utløse alarmen manuelt 
hvis det er behov for det. Du finner mer informasjon om 
registrering av automatiske fall og bruk av produktet på: 
www.vitalbase.care

EU-samsvarserklæring
Vi erklærer med dette at Vibby OAK utviklet av Vitalbase, Telecom 
Design healthcare division, samsvarer med hovedkravene og 
andre tilhørende bestemmelser i EU-direktivene 2014/53/EU (RED), 
2011/65/EU (RoHS-2) og EF 1907/2006: NO_SVHC REACH. En kopi av 
samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://docs.vitalbase.fr

Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) 
Fjerning av elektrisk og elektronisk avfall fra husholdninger i EU. Dette 
symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke 
må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar 
å levere kassert utstyr til et returpunkt for innsamling og gjenvinning 
av elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du ønsker mer informasjon 
om disse innsamlingspunktene, kan du kontakte kommunen, en 
avfallsstasjon eller forhandleren. Når batterier samles inn samtidig 
med elektrisk og elektronisk avfall, må de først fjernes fra utstyret i 
samsvar med direktiv 2002/96/EF.

AKTA: Batteri 
• Batteriet får inte sväljas, risk för kemisk brännskada.
• Denna produkt innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet sväljs 
kan det på bara två timmar vålla allvarliga invärtes brännskador som 
kan leda till döden.
• Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om 
batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta att använda produkten 
och förvara den utom räckhåll för barn. Om du misstänker att någon 
har svalt ett batteri eller fört in det i en kroppsöppning, kontakta 
vården omgående.
• Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig batterityp.
• Om ett batteri kastas i öppen eld, placeras i en varm ugn eller krossas 
eller skärs sönder kan en explosion inträffa.
• Om ett batteri placeras i en miljö med mycket hög 
omgivningstemperatur kan detta leda till en explosion eller ett läckage 
av brandfarlig vätska eller gas.
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