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Gratulujemy!

Urządzenie, które właśnie 
otrzymałeś, pomoże Ci w pełni 
zadbać o bezpieczeństwo 
tych, których kochasz.

Twoje urządzenie sprawdził 
osobiście:



Jak zacząć?
Pobierz i zainstaluj aplikację 
Bezpieczna Rodzina
na swoim telefonie

Zeskanuj kod,
aby dodać
aplikację



• Zostaniesz automatycznie
  zalogowany do usługi
  Bezpieczna Rodzina

Jeżeli nie wyrazisz na to zgody, 
będziesz musiał podać swój numer 
telefonu, na który dostaniesz SMS z 
kodem do zalogowania (oraz 
potwierdzenia numeru telefonu)

Opcjonalnie aplikacja może 
poprosić cię o wyłączenie 
sieci Wi-Fi na czas logowania.

Uruchom aplikację
Bezpieczna Rodzina:



• Naciśnij przycisk „Dodaj”
   w polu Lokalizator GPS.
• Zeskanuj kod QR z pudełka
   bądź urządzenia
• Postępuj zgodnie z dalszą
  instrukcją w aplikacji

Dodaj urządzenie do usługi:



Jeśli posiadasz urządzenie 
wraz z kartą SIM dostarczoną 
przez Locon twoje urządzenie 
jest w pełni skonfigurowane
i możesz rozpocząć dodawan-
ie urządzenia do aplikacji.

Jeśli posiadasz urządzenie 
bez karty SIM umieść swoją 
kartę SIM w urządzeniu i dodaj 
je do aplikacji
 



Opis przycisków

Przycisk 1

Przycisk 2

Złącze 
ładowania

Czujniki
biometryczne

Głośnik

Mikrofon
Dioda

sygnalizacyjna



Wciśnij i przytrzymaj 
kilka sekund 
czerwony przycisk 
“SOS”
Opaska dzwoni do 
Twojego Opiekuna

Żeby zrezygnować z 
wezwania pomocy 
wciśnij krótko 
czerwony przycisk 
SOS

Usłyszysz komunikat 
“Uruchomiono SOS”

Wezwanie pomocy



Wciśnij i przytrzymaj 
kilka sekund zielony 
przycisk

Opaska dzwoni do 
Twojego Opiekuna

Żeby zrezygnować z 
połączenia wciśnij 
krótko czerwony 
przycisk “SOS”

Usłyszysz sygnał 
nawiązywania połączenia

Wykonanie połączenia



Diody Sygnalizujące

(podłączony kabel ładowania)
trwa ładowanie opaski

Stały czerwony

(niepodłączony kabel ładowania)
brak karty SIM lub uszkodzona
karta SIM

Stały czerwony

opaska została naładowana
Stały niebieski

Migający czerwony
koniecznie naładowanie
opaski



Ładowanie opaski

Przyłóż z tyłu opaski
magnetyczną końcówkę 
kabla

Podłącz do ładowarki USB
końcówkę kabla USB

Podłącz ładowarkę
do gniazda elektrycznego

Jeżeli kabel magnetyczny nie chce się przypiąć
do zegarka, spróbuj obróćić go o 180º



www.bezpiecznarodzina.pl



Lokalizuj opaskę za pomocą:

Aplikacji mobilnej
Bezpieczna Rodzina Strony www

Pobierz z

Aby poznać wszystkie funkcje i możliwości
zegarka GPS, odwiedź stronę www.bezpiecznarodzina.pl
Deklaracja zgodności dostępna
www.locon.pl/deklaracje/

Zaloguj się do konta na:
www.bezpiecznysenior.pl



Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych 
elementów metalowych, może to powodować 
problemy z jego działaniem.

Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian 
w urządzeniu, może skutkować to jego 
uszkodzeniem i utratą możliwości jego 
użytkowania.
 
Należy zachować wszelkie zasady 
bezpieczeństwa użytkowania urządzeń 
elektrycznych, w tym, w szczególności, nie 
wsuwać w urządzenie żadnych metalowych 
przedmiotów i dokonywać innych działań, 
które narażają użytkownika na działanie 
prądu elektrycznego.

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania



Nie używać urządzenia w miejscach 
zapylonych, wilgotnych, zanieczyszczonych 
lub w miejscach, w których występuje pole 
magnetyczne. W przeciwnym razie może dość 
do awarii obwodów.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, 
upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może 
spowodować jego niezdatność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać 
urządzenia oraz żadnej jego części, jak również 
nie należy samodzielnie dokonywać zmian 
w produkcie, lub w jakiekolwiek jego części 
oraz modyfikować jego oprogramowania.

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania



Model Opaski SOS Locon Life został zaprojektowany  
w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące 
wymogi bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal 
radiowych na ludzki organizm. Wymagania te 
wynikają z zaleceń naukowych, w tym 
dopuszczalnych poziomów gwarantujących 
bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich 
wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących 
wpływu fal radiowych używa się terminu 
„współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). 
Testy wartości SAR prowadzi się przy użyciu 
standardowych metod, kiedy zegarek nadaje 
z najwyższą mocą we wszystkich wykorzystywanych 
pasmach częstotliwości. 

Informacja o działaniu fal 
o częstotliwości radiowej i poziomie 
absorpcji swoistej (SAR). 



W przypadku tego modelu Opaski SOS Locon Life 
największa wartość SAR zmierzona przez Locon to  
wartość 0,16 W/kg (przy twarzy), 0,97 W/kg (przy 
ciele). Maksymalna wartość dopuszcza emisję 
promieniowania z mocą 2W/kg przy twarzy oraz 
4W/kg przy ciele.

Informacja o działaniu fal 
o częstotliwości radiowej i poziomie 
absorpcji swoistej (SAR). 

Oznaczenie umieszczone 
na produkcie lub w odnoszących się 
do niego tekstach wskazuje, 
że produktu po upływie okresu 
użytkowania nie należy usuwać 
z innymi odpadami pochodzącymi 
z gospodarstw domowych.

Prawidłowe usuwanie produktu



Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego 
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu 
od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny 
recykling w celu promowania ponownego użycia 
zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu 
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 
produktu, użytkownicy w gospodarstwach 
domowych powinni skontaktować się z punktem 
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu 
produktu lub z organem władz lokalnych. 
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się 
ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy 
zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi 
odpadami komercyjnymi (zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny).

Prawidłowe usuwanie produktu



Firma Locon Sp. z o.o. niniejszym 
oświadcza, że Opaska SOS Locon Life 
spełnia wymagania i normy zawarte                  

w dyrektywach Unii Europejskiej                
i przepisach krajowych. Jako urządzenie 
typu radiowego jest zgodny z dyrektywą 

2014/53/UE. 

Opaska SOS Locon Life



Dowiedz się więcej!

www.bezpiecznarodzina.pl


