Handleiding MPA (Mobiele Personen Alarmering)
Speciaal voor uw veiligheid binnen- en buitenshuis is er de MPA
alarmknop. De MPA werkt als een eenvoudige mobiele telefoon
en beschikt over een grote ronde ‘SOS’ knop. Bent u in nood, de
weg kwijt of gevallen? Met één druk op de SOS-knop wordt er
een noodsignaal naar een contactpersoon of de alarmcentrale
verstuurd. Uw locatiegegevens worden meegestuurd zodat zij
gelijk kunnen zien waar u zich bevindt om u direct te kunnen
helpen. Na een noodsignaal wordt er automatisch contact met
u opgenomen en kunt u via de spreek- luisterverbinding
communiceren met uw contactpersoon of de centralist van de
alarmcentrale.

Alarm maken
Houdt de SOS-knop 3 tot 4 seconden ingedrukt tot u een
pieptoon hoort en er een korte tril volgt. Er wordt een
noodsignaal naar uw contactpersoon of de alarmcentrale
verstuurd met uw locatie gegevens. Uw contactpersoon of de
centralist zal nu contact met u opnemen via de MPA. De
luidspreker wordt geactiveerd waardoor u ook op afstand kunt
communiceren.

Opladen
De oplader en de MPA bevatten magneten, hierdoor zit de
oplader altijd juist op de MPA.
U houdt het uiteinde van de oplader bij de gouden puntjes op
de MPA, deze zal dan zichzelf vastklikken.
Wanneer de MPA in de oplader zit, gaat deze direct
automatisch aan, dit ziet u aan de lampjes aan de voorkant.
Plaats de oplader op een voor u handige plaats. Afhankelijk van
de situatie worden twee plekken in huis aangeraden:
1. U gebruikt de MPA alleen buitenshuis. Plaats de
oplader dan in de buurt van de voordeur of
bijvoorbeeld bij uw sleutels. U wordt dan automatisch
herinnerd dat u de MPA moet meenemen. Komt u
thuis, plaats dan direct de MPA weer in de oplader, zo
is de MPA altijd vol wanneer u het huis verlaat.
2. U gebruikt de MPA binnen- en buitenshuis. Plaats de
oplader dan op het nachtkastje en laad de MPA ’s
nachts op. Wanneer u ’s morgens uit bed gaat, neemt u
de MPA mee. Zo is de MPA altijd klaar voor gebruik
Laad de MPA altijd op voor het eerste gebruik.
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Aan- en uitzetten
U hoeft de MPA niet aan of uit te zetten. De MPA gaat namelijk automatisch aan wanneer deze in de oplader zit.
Door de MPA altijd aan te laten, is de MPA altijd klaar voor gebruik, wanneer u hulp nodig heeft.
Wanneer het blauwe en groene lampje knipperen, weet u dat de MPA aan staat en klaar is voor gebruik.

Informatie voor uw naasten
De MPA werkt ook als gewone telefoon, uw naasten kunnen
ook naar de MPA bellen. Het telefoonnummer staat
vermeld op de achterkant van de informatiemap. U kunt,
wanneer gewenst, dit telefoonnummer delen met uw naasten.
De locatie van de MPA kan opgevraagd worden door ‘Locate’ te
sms’en naar het telefoonnummer van de MPA. U ontvangt dan
binnen enkele momenten de laatst bekende locatie van de
MPA. In de sms zit een link naar Google Maps, deze kunt u
direct openen.
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