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HI-CALL® GSMK10  
TÁVFELÜGYELETI SEGÉLYHÍVÓ RENDSZER 

Segélyhívó, hangosbeszélő szett pánik karkötővel, lokalizáció nélkül 

A Hi-Call® GSMK10, a mindig kézen levő segélyhívó karkötő 
segítségével az egyedül élő, segítségre szoruló idős, vagy egyedül dolgozó 
munkatárs pl. rosszullét esetén segélyhívást küldhet, ill. telefonálhat a 
távfelügyelettel / segélyszolgálattal vagy hozzátartozójával. Egy 
gombnyomással, gyorsan, egyszerűen kezdeményezhet hangos 
telefonhívást az előre beprogramozott telefonszámokra. 

A segélyhívó rendszer egy RW10A karkötőből és egy RGSM10 
vevőegységből áll. A karkötőn levő SOS gomb megnyomására rádió (RF) jel 
indul a fali egységbe. A fali egység erre a beállítástól függően a GSM 
hálózaton hívást kezdeményez egy előre felprogramozott 
telefonszám(ok)ra, vagy segélyhívást küld a távfelügyelet felé. 

A karkötő gombját megnyomva a segélyhívást minden esetben elküldi 
a rendszer, akkor is, ha gondozott személy a központi egységtől adott 
pillanatban olyan távolságra van, hogy a hangos-telefon beszélgetés már 
nem megvalósítható. 

 
A segélyhívó rendszer tulajdonságai: 
 Segélyhívó karkötő SOS pánik gombbal, lokalizáció nélkül, beépített 

rádiókommunikációval. 

 Segélykérés 1 gombnyomással 

 Könnyen hordozható, nem akadályoz a munkában, vízálló 

 Nagy készenléti idő: akár 24 hónap 

 A rögzített egység: RGSM10 segélyhívó fixen telepített fali bázisegysége, beépített rádiós GSM hívó, rádió 
kommunikáció, GPRS modem, hangszóró, mikrofon, antennák, 230 V tápegység, telefon hívógomb, hívás törlő 
nyomógombbal 

 Három telefonszámot tud tárolni, a hanghívás prioritásosan történik, elsődlegesen az 1. számú telefonra, ha az 
nem elérhető, akkor a 2. számúra, illetve a 3. számúra.  

 A működéshez SIM kártya szükséges.  (SIM kártya nélkül szállítjuk). 

 Idős házaspárok, egy háztartásban élők gazdaságosan beszerezhetik, mivel egy 
központi egységet több karkötővel is lehet használni. 

 Még nagyobb lefedettségű területen tud hangostelefon beszélgetéseket 
folytatni, ha további RGSM10 központi egységeket helyez ki az épületben. 

 
A segélyhívó készlet két egységből áll:  

1. RW10A (NL-NS-B): kisméretű segélyhívó, mikro karkötő SOS pánik 

gombbal, lokalizáció nélkül, beépített rádiókommunikációval. 

2. RGSM10 bázis egység: a segélyhívó fixen rögzített fali vevőegysége, 

beépített rádiós GSM hívó, rádió kommunikáció, GPRS modem, hangszóró, 

mikrofon, antennák, 230 V tápegység, hívógomb, hívás törlő nyomógomb. 
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Felügyeleti beállítás választható módjai:  

1. Hozzátartozó telefonjára érkezik a segélyhívás 

 Hangoshívás a hozzátartozó telefonjára 

 Speciális használati mód: SMS küldés a hozzátartozó 
telefonjára 

2. Távfelügyelethez bejelentett segélyhívó készlet 

 

OPCIÓK: 

Elesés érzékelés funkció  

Az RW10A karkötő helyett opcionálisan elérhető a MDW10 Elesés érzékelő ("MAN DOWN") funkcióval 
rendelkező RW10B-MD (L-NS-B) segélyhívó eszköz. Az elesést gyorsulásmérő szenzorok, és intelligens kiértékelő 
rendszer detektálja. (A funkció optimális működéséhez az jeladót övön rögzítve vagy nyakba akasztva használja. Az 
övre rögzítéshez öv csipesz elérhető.)   

RGSM10: GSM hatósugár bővítő egység  

Egy rendszerben lehet több RGSM10 példányt is kihelyezni igény esetén, pl. egyet a hálószobába, egyet a konyhába, 
egyet a teraszra a jobb hangterjedés és a lefedettség érdekében.  

A karkötő színválasztéka 

 

 

Életfunkciók figyelése - RHS egészségfelügyelet  

MDB10A MediBelt mellkas pánt életfunkciók monitorozására: 

 testhőmérséklet mérésére, 

 szívritmus mérésére  

 elesés érzékelésére.  
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