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Voorwoord
Hartelijk dank voor het gebruik van een van onze SafetyTracer oplossingen. Wij hebben met de
grootste zorg deze applicatie ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is.
Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulpbehoevend bent. SafetyTracer helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en
schakelt zo hulp in. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks
onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit
graag.

www.safetytracer.eu

1. Functies en eigenschappen
Algemene funties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Waterdicht IP67, gedurende 30 minuten in 1 meter waterdiepte
Hoge krasvastheid en stofdicht
GPS en wifi locatiebepaling
Spreek/luisterverbinding (hoog volume niveau)
SOS one-touch button
Hartslag en bloeddruk monitoring*
Medicijn herinnering*
Stappenteller*

* functie beschikbaar in het horloge

2. Veiligheidsinstructies
Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat
u de KompyWatch gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het
nodig is, te kunnen raadplegen.

Informatie
Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als
er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij uw leverancier. Algemene informatie vindt u op www.safetytracer.eu.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Voor het correct en veilig installeren en gebruik van de KompyWatch is het van
essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht
neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding. Aanvullende
waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding.
Waarschuwings- en veiligheidsteksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op
de apparatuur aangebracht.

Aansprakelijkheid
SafetyTracer houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig
apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande
melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is
SafetyTracer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:
•
Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens
tot gebruik over te gaan.
•
Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.
•
Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
•
Maak de KompyWatch nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of
schoonmaak- middelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek
om schoon te maken.
•
Sluit geen andere apparatuur aan dan de door SafetyTracer aanbevolen
apparatuur.
Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van
apparatuur en systemen.
•
Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen
of buiten
indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is
ontworpen.
•
Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
•
Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische
velden.
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•
•
•
•
•
•

Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuur
specificatie.
Door openen of verwijderen van behuizing kunnen spanning voerende delen worden
aangeraakt.
Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te
worden uitgevoerd.

3. Gebruik
Voordat de KompyWatch gebruikt kan worden, dient u onderstaande stappen uit te voeren.

Opladen
Voor het eerste gebruik dient de KompyWatch gedurende 2-3 uur te zijn opgeladen.
Het opladen van het device gebeurt als volgt:

Gebruik voor het opladen altijd de meegeleverde
magnetische laadkabel.
Houdt de magnetische laadkabel tegen de laadcontacten aan, als u
deze op de juiste manier tegen de laadcontacten aandrukt dan zal
de magneet de laadkabel vanzelf blijven zitten door het magnetisch
contact. Als u de laadkabel in de verkeerde richting tegen de laadpunten houdt zal deze vanzelf afgestoten worden.

Status batterij
Tijdens het opladen zal het batterijpictogram in het midden van
het scherm zichtbaar zijn. Is deze niet zichtbaar druk dan even
kort op de knop van de KompyWatch.

Magneet contacten, druk hier de
magneetlader tegen aan om op te
laden

Knop kort ingedrukt houden voor
accu status

Als er in de batterijpictogram vier groene streepjes zichtbaar zijn, dan is de batterij volledig opgeladen. Zonder intensief gebruik van het apparaat gaat de batterij ongeveer 2 dagen mee.

Installeren van de simkaart
De KompyWatch wordt standaard geleverd met een simkaart.
U hoeft verder niets meer te doen. Als de KompyWatch wordt
ingeschakeld wordt automatisch contact gemaakt met het
SafetyTracer platform.

Let op!
De meegeleverde simkaart werkt alleen in deze aan u geleverde specifieke KompyWatch.
Indien de simkaart wordt gebruikt in combinatie met een ander apparaat, dan wordt de
simkaart automatisch geblokkeerd en onbruikbaar. Ook na terugplaatsen in de KompyWatch zal de KompyWatch niet meer alarmeren. Als dit gebeurt, neem dan contact op met
uw partner die de KompyWatch heeft geleverd.
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4. Knopfunctie
Inschakelen van de KompyWatch: druk de knop 3 sec lang in. De tekst Safety Health verschijnt in
het display en het scherm toont de tijd en de datum.
Als de KompyWatch verbinding heeft met het netwerk is het icoon

zichtbaar.

Alarm maken op de KompyWatch: druk de knop 3 sec lang in (zie verder bij alarmeren)

5. Alarmeren
Een alarm maakt u door de knop op de KompyWatch gedurende 3 tellen ingedrukt te houden.
Na het maken van het alarm zult u de tekst “SOS call initiated” horen. In het display verschijnt de
tekst “No SOS number”. Dit is voor u de bevestiging dat het alarm is verstuurd. De tekst zelf kunt
u negeren omdat het alarm niet naar een nummer wordt gestuurd maar naar het platform van
SafetyTracer.
Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de MobiWtach
ST16 in alarm staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.
Het alarm wordt vanuit de KompyWatch naar het SafetyTracer platform verstuurd, dat het vervolgens doorstuurt naar uw hulpverlener(s) en/of zorgcentrale. Vervolgens kan de
zorgverlener een spreek-/ luisterverbinding opzetten met de KompyWatch. Er kan dan een
gesprek gevoerd worden zoals met een gewone telefoon. Als de zorgverlener belt naar de
KompyWatch dan is het noodzakelijk dat u het gesprek aanneemt door op de knop van de KompyWatch te drukken.
Een gesprek tussen de hulpverlener en u is alleen mogelijk als u op de alarmknop heeft gedrukt.
In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de KompyWatch.
telefoon.

6. Oproep
Inkomende oproepen kunnen beantwoord worden door de knop van de KompyWatch kort in te
drukken.

Let op!
Automatisch beantwoorden van een inkomende oproep is niet mogelijk op dit moment
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7. Bloeddruk en hartslag meten
Het is met de KompyWatch mogelijk uw hartslag en bloeddruk te meten. Klik hiervoor op de knop
zodat het scherm van de KompyWatch oplicht. Klik nog 1 keer en het scherm om de bloeddruk te
meten verschijnt. In het scherm ziet u de tekst “preparing” en “don’t move” vertaalt: “voorbereiden”
en “beweeg niet”. Na een paar minuten zal de meting starten en verschijnt vanzelf de hartslag en
bloedruk in het scherm.

Let op!
De hartslag en bloeddruk wordt niet getoond aan uw hulpverleners en wordt niet opgeslagen en op enige manier zichtbaar gemaakt in ons portal.
Deze gegevens zijn puur informatief voor de gebruiker en hier kunnen geen medische
conclusies uit worden getrokken.

8. Stappenteller
De KompyWatch toont uw gemaakte stappen in het scherm van het toestel. Druk kort op de knop
van de KompyWatch om het scherm op te lichten. Midden boven in het scherm staan uw gemaakte stappen.
Achter dit icoon
staan de stappen die u gemaakt heeft.
Deze gegevens zijn puur informatief voor de gebruiker en hier kunnen geen medische conclusies
uit worden getrokken.

9. Dragen van de KompyWatch
De KompyWatch kan op twee manieren gedragen worden.
Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in
verband met de persoonlijke veiligheid.
1.

Om de pols met de meegeleverde polsband, zorg dat de polsband goed bevestigd wordt.

2.

Als halsmedaillon (optioneel)
Als een halskoord is meegeleverd dan dient u de rubberen horlogebanden los te halen. Druk
met een naald de pushpennen van de rubberen horlogebanden los. Verwijder de horloge
banden.
Doe de pushpen door de halsband en duw de pushpennen terug. Hierna is de KompyWatch
als halsmedaillon te gebruiken.
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10. Dragen van de KompyWatch
De KompyWatch bevat aan de bovenzijde een statusbalk met daarin de status van functies die
aanstaan:

GSM-signaal sterk

Geen GSM-signaal

Stappenteller

Accustatus

11. Technische Informatie

Gebruikersinterface
GPS positionering nauwkeurigheid

5m -15m (onbewolkt)

Wifi positionering nauwkeurigheid

15m - 100m (WiFi gebied)

LBS positionering nauwkeurigheid

100m - 1000m

Omgevingstemperatuur

-18 °C tot +70 °C

Vochtigheid

5% ~ 95% RH

Afmetingen

54 x 27 x 14,7 mm

Gewicht

39 g

Batterij

600 mAh
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