COGNIKALL og
COGNIKALL GPS
Hurtigveiledning
Tilkalle hjelp på en enkel måte.
Art.nr. 13 300			
Art.nr. 13 400			

HMS nr. 025 754

COGNIKALL finnes i to ulike varianter,
en med- og en uten GPS. Dersom man
har COGNIKALL med GPS vil en kunne
opprette toveis samtale og se på et kart
på Lokator mottakeren hvor brukeren
befinner seg. På COGNIKALL uten GPS
er det begrenset til kun å tilkalle hjelp ved
toveis samtale. Begge varianter ser tilsynelatende like ut men er merket forskjellig.
COGNIKALL er en varslingsalarm som
vanligvis består av to enheter, selve
COGNIKALLalarmen som hovedpersonen har med seg og en bærbar Lokator
som pårørende eller andre omsorgspersoner har med seg (se egen hurtigveileding for Lokator).
Skru på COGNIKALLalarmen
Skru på COGNIKALLalarmen ved å
trykke på ON på venstre side av enheten (den øverste av knappene). Se at
COGNIKALLen skrur seg på ved at det
kommer tekst i displayet, se at det blir
dekning og at ”Telenor” eller logo for
teleoperatør vises.
Laderutiner
NB! Det anbefales at utstyret lades hver
natt, slik at det er klart for bruk neste dag.
Det kan være lurt å ha en slik laderutine
selv om utstyret har lengre brukstid enn
en dag.
På COGNIKALLens underside, vil
man under gummibeskyttelsen finne et
avlangt firkantet hull, laderen settes inn i
dette hullet.
Aktivere alarm
COGNIKALLalarmen kan utløses på
forskjellige måter avhengig av situasjon
og behov.
• Ett langt trykk på den røde knappen på toppen av COGNIKALL
vil gi alarm direkte til Lokatoren
eller annen mottakstelefon.
• For personer som sitter i rullestol er også denne løsningen
fin, utstyret festes til rullestolen
ved hjelp av et stativ og vedkommende kan tilkalle hjelp ved å
aktivere knappen.
• Man vil også kunne trykke på
tasten (”grønt rør”) for å tilkalle
hjelp.

Abonnement
COGNIKALL inneholder et SIM-kort
som gjør det mulig å sende tekstmeldinger og opprette samtaler. Mer informasjon
angående abonnementer finner man i
brukerveiledningen.
Konfigurering
Vanligvis blir bruker/pårørende kontaktet
av NAV Hjelpemiddelsentral eller direkte
av leverandør på forhånd, utstyret blir da
ferdig konfigurert og er klar til bruk når
man mottar det.
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