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Segély-, nővér-, és személyhívó funkció 

Kétirányú hang- és adatkapcsolat 

IP és GPRS technológia alkalmazása 

Távolról menedzselt készülék 

Folyamatos műszaki állapotfigyelés 

Esztétikus kialakítás, egyszerű kezelés 

Csepp és ütésálló kivitel 

Hordozható, övre csíptethető
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Funkció 

Segélyhívás  esetén,  a  diszpécser  monitorján 
megjelenik  a  felügyelt  személy összes adata és az 
intézkedés folyamata. A készülék egyedi kihangosító 
rendszere  és  fülhallgatója  segítségével  a 
kommunikáció  (hangtávolságon  belül)  nem  helyhez 
kötött,  így  a  mobil  készülék  érzékeny  mikrofonja 
megbízhatóan  továbbítja  a  helyszínről  a  beszédet, 
hangokat, zörejeket, hangszórója pedig tolmácsolja a 
diszpécser kérdéseit és megnyugtató segítséget ígérő 
szavait.  A szolgáltatás teljes értékű kommunikációra 
épül, mely lehetővé teszi az ügyeletes diszpécsernek, 
hogy meggyőződjék a segélykérés valódiságáról,  az 
intézkedés  szükségességéről  és  sürgősségéről,  és 
meghatározhassa annak módját.

Sürgős  beavatkozást  igénylő  események 
bekövetkeztekor  a  szolgáltató  diszpécsere  azonnal 
értesíti  az  illetékes  mentőszolgálatot,  az  ellátott 
szakápolóját,  valamint  a  védett  személy  közvetlen 
hozzátartozóit.

Folyamatos állapotfigyelés

Minden,  ami  a  készülék  műszaki  állapotával, 
működésével  kapcsolatos,  azt  jelzés  formájában 
továbbítja  a  távfelügyeleti  központ  felé.  Így  a 
diszpécser mindig tudja, hogy a készülék üzemképes.

Egyszerű kezelés 

A  készülék  előlapján  a  felső  sorában  három  gomb 
található.  A  piros   (Segélyhívás)  gomb  segítségével 
azonnal mentőt kérhet a felügyeleti állomástól, a középső 
(Rádió) gomb segítségével lehet felprogramozni a rádiós 
pánikgombot,  a  kék  (Operátor)  gomb  megnyomásával 
pedig  hívást  kérhet  a  diszpécsertől  és  szóban 
tájékoztathatja kéréséről.

Nem igényel üzembe helyezést 

A  készülék  gyártósorról  konfigurálva  érkezik.  A 
távfelügyeleti  szoftverrel  (Mercurio  Commander)  történő 
regisztrálás után azonnal üzembehelyezhető. 

Karórás pánikgomb 

Az átjelző készülékhez tartozékként kapható egy por-, és 
cseppmentes rádiós pánikgomb, melynek segítségével a 
MedCare  készülék  30  méteres  körzetében  azonnali 
segítségkérés üzenet küldhető a felügyeleti állomásra.

Személyhívó funkció 

A készülék lehetőséget ad a két üzenet (Segélyhívás és 
Operátor)  és  a  három  számozott  gom  funkciójának 
szabad  paraméterezésére,  így  képes  bármilyen  üzenet 
elküldésére. 
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MŰSZAKI ADATOK
Kommunikáció: 1db 1200 mAh, Li-ion akkumulátor

Kimenő teljesítmény:
Class 4 (2 W @ 900 Mhz)
Class 1 (1 W @1800 Mhz)

Méret:
magasság x szélesség x mélység

140x63x35 mm

Üzemi hőmérséklet: -20 - +50 oC

Tárolási hőmérséklet: -30 - +85 oC

Eseménymemória: 1024 üzenet, időbélyeggel

Üzemállapot figyelés:
6  db  üzemállapot  figyelő  LED  (alacsony 
akku,  üzemkész,  térerő  és  GPRS hálózat, 
hívás, hiba, programozás)

Kommunikáció: GPRS, GSM 900/1800

GPS vevő:
Opcionálisan  rendelhető  beépített  GPS 
vevővel is.

Bejelentkezési sűrűség: Tetszőlegesen állítható

Tartozékok:
Hálózati  adapter,  fali  tartó,  karórás 
pánikgomb

Garancia: 1 év

Származási ország: Magyarország
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