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EU Notes
Vid användande följer enheten kraven i tillämpliga EU-direktiv och 
bestämmelser.

En fullständing “Försäkran Om Överensstämmelse” (Declaration of 
Conformity) kan vid begäran erhållas från adressen nedan (se Kontakt).

Ulrik Lundberg 
VD

© NEAT Electronics AB 2015
Alla rättigheter förbehållna.

Dokumentnummer: NE41 14002-01 v1.0
Revisionsdatum: 2016-03-03

Kontakt
NEAT Electronics AB 
Varuvägen 2 
24642 Löddeköpinge 

Tel: 046 707065
Fax: 046 707087
www.neat-group.com/se
infosweden@neat-group.com

Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla sina 
produkter eller ändra i innehållet utan att meddela personer eller organisa-
tioner om sådana ändringar.

NEAT Electronics AB är inte ansvarigt för data- eller inkomstförlust eller 
någon som helst påföljande skada.

För mer information, detaljer eller beskrivningar, besök vår hemsida:

www. neat-group.com/se
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Avsedd användning
SMILE är avsedd att användas i hem-
met eller vårdboende för att skapa 
trygghet genom att ge möjlighet att 
skicka ett larm.

Generell funktion
SMILE är en portabel larmklocka som 
måste anslutas till en mottagare  
(t.ex. NOVO Trygghetstelefon, 
TREX2G Portabel Larmmottagare, 
D-TECT och D-SERVER system) för att 
kunna skicka larm.
Larm skickas genom att trycka på 
den röda larmknappen och sändning-
en bekräftas med grönt sken i tre 
sekunder.

Innehåll
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SMILE Delar

④① ② ③

# Benämning
① SMILE Enhet 

(med röd larmknapp )
② SMILE PIN 

(med klack och halsband)
③ SMILE CLIP (Tillbehör)
④ SMILE HAPA 

Handikappanpassning (Tillbe-
hör)
SMILE Armband (visas ej här)
SMILE BERLOCK(visas ej här)

SMILE-enheten, armbandet och PIN/
halsband ingår i ett Standard SMILE Kit. 
CLIP, HAPA och BERLOCK kan fås som 
extra tillbehör.

Handhavande
Tryck på den röda larmknappen för att 
skicka ett larm.

Montering
Montera/lossa PIN/halsbandet

②

①

Trä PIN genom hålen och tryck ner tills 
klacken klickar på plats.
Lossa PIN genom att trycka på klacken 
① och sedan dra upp ②.

Montera armbandet
Trä armbandet genom hålen på en-
heten och fäst därefter på armen.
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Montera CLIP

Fixera CLIP på baksidan av SMILE och 
montera därefter PIN genom hålen på 
SMILE tills klacken klickar på plats.
För att avlägsna CLIP, tryck på PIN 
klacken och lossa PIN.

Montera HAPA

Tryck milt, men bestämt fast HAPA på 
SMILE.
För att lossa HAPA, använd ett tunt 
blad (t.ex. smörkniv) och bänd försik-
tigt upp ena kortsidan och lossa från 
SMILE.

Använd inte våld, då kan krokarna gå 
sönder.

Byta ut topskalet
SMILE är designad så att topskalet 
kan bytas ut. Lossa topskalet genom 
att försiktigt dra utåt i hålen för 
armbandet.

Fäst det nya topskalet genom att 
trycka fast det till ett disktinkt “klick” 
hörs.

Ett borttaget topskal är förbrukat!

Montera Berlock
BERLOCK monteras på samma sätt 
som CLIP.
För att ta bort BERLOCK, stick ner ett 
gem i hålet närmast halsbandet för att 
lossa PIN.
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Viktigt
Användning
• Använd endast originaldelar.
• Håll borta från damm, fukt och smuts.
• Kasta, knacka, vrid eller skaka inte produkten.
• Hetta inte upp enheten eller använd den nära öppen eld.
• Enheten får inte övermålas.
• Kontakta en NEAT återförsäljare för reparation. 

Rengöring
• Alla delar i produkt-kitet kan rengöras med en mild tvållösn-

ing på en lätt fuktad trasa. Eftertorka med en torr duk.
• Starka kemikalier, alkohol, fetter och andra skarpa sub-

stanser får inte användas vid rengöring eller kontakt med 
delarna i produkt-kitet.

• Produkten måste kopplas från eluttaget innan rengöring.
• Efter rengöring, kontrollera att produkten fungerar korrekt 

genom att göra ett testlarm till larmcentralen.

Säkerhetsinfo
• Läs instruktionerna före användning.
• Testa alltid systemet enligt anvisningarna före användning 

och testa alltid produkten efter att justeringar har gjorts.
• Produkten passar inte alltid för alla användare.
• Produkten skall inte ses som ersättning för vårdgivarens 

rutinmässiga övervakningsrutiner och får inte användas 
i situationer där ett dröjsmål av erforderlig assistans kan 
innebära en potentiellt livsfarlig omständighet .

• Våra enheter är INTE avsedda för livsuppehållande utrust-
ning, där ett eventuellt tekniskt fel kan resultera i allvarliga 
skador eller dödsfall.

• Kontrollera enheten regelbundet och ersätt om nödvändigt.
• Integrera inte med andra system än angivna i denna 

dokumentation.
• Produkten orsakar inte elektromagnetisk strålning under 

normala förhållanden.
• Produkten kan placeras nära andra produkter eller enheter 

så länge vibrationer undviks.
• Ta ut batterierna ur enheten om den inte skall användas 

eller förvaras under en längre tid.

Återvinning
Då produkten är slutförbrukad vänligen återlämna 
den till avsedd återvinningsstationer i närheten. 
För information om hur att kassera eller återvinna 
produkten kontakta de lokala myndigheterna eller 
Electronics Industries Alliance (EIA, www.eiae.org). I 
EU innebär symbolen med soptunnan att produkten 
inte får slängas med hushållsavfall. Den skall de-
poneras vi lämplig anläggning för återvinning eller 
returneras till återförsäljaren eller NEAT Electronics.



Tekniska Data
Mått 34 x 42 x 15 mm
Vikt (inkl. batteri) 14 g
Arbetsfrekvens EU US

869.2 MHz (Sociala 
larm) Kategori 1

916.2 MHz

Batterilivslängd > 5 år
IP Klass IP67
Arbetstemperatur +5 - +55 °C



www.neat-group.com/se

http://www.neat-group.com/se
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