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Przed telefonem do SiDLY użytkownik może we własnym zakresie:
• sprawdzić czystość sensorów • podłączyć ładowarkę • wcisnąć przycisk sos

Obsługa klienta: +48 887 772 391 | helpdesk@sidly.org | godziny pracy 9:00-17:00

WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ przycisk SOS

Co się waydarzy?
1. Usłyszysz komunikat głosowy „wysyłanie wiadomości SOS”.
2. Zapali się czerwona dioda. 
3. Nastąpi połączenie głosowe z ratownikiem z Telecentrum Sidly.

Jeśli nie usłyszałeś komunikatu „wysyłanie wiadomości SOS”
i nie widzisz czerwonej diody - jeszcze raz PRZYCIŚNIJ
i PRZYTRZYMAJ przycisk SOS.

Drogi użytkowniku, jeśli:

Jesteś w
niebezpieczeństwie

Czujesz się źle Potrzebujesz pomocy

Wzywanie pomocy

Sygnały świetlne i dźwiękowe opaski

Pamiętaj, że opaska generuje sygnały świetlne i dźwiękowe które 
wskazują jej aktywność

Odbieranie połączeń na opasce
Gdy z urządzenia zacznie wydobywać się sygnał melodii oraz dioda sygnalizuje 
kolor biały, oznacza to próbę połączenia ze strony Telecentrum Sidly. 

Aby odebrać połączenie należy przytrzymać przycisk SOS  do czasu aż melodyjka
przestanie grać i rozpocznie się rozmowa.

Pamiętaj: opaskę nosimy na nadgarstku cały czas.
Zdejmujemy ją tylko na czas kąpieli oraz by ją naładować.

migająca zielona dioda oznacza poprawną pracę urządzenia
migająca czerwona dioda oznacza niskim poziom naładowania baterii w opasce
ciągła czerwona dioda pojawia się w momencie naciśnięcia przycisku SOS



5. Opaska gotowa do nałożenia
• zdejmij opaskę z ładowarki, opaska jest gotowa do założenia na rękę

• jeśli opaska jest bardzo ciepła odczekaj chwilę przed jej założeniem

kabel USB

zasilacz
wtyczkowy

ładowarka
indukcyjna

kropka na
ładowarce

1. Złóż ładowarkę i podłącz do prądu

• kabel USB podepnij do urządzenia ładującego

• gniazdo USB znajdziesz z boku ładowarki

• po 30 sekundach Przycisk SOS na opasce podświetli się 
kolorem zielonym i czerwonym

• opaska będzie w pełni naładowana po ok. 3 godzinach
• Jeśli po 30 sekundach na opasce nie zaświeci się żadna dioda 

sprawdź ułożenie opaski na ładowarce.

• Jeśli na opasce nie świeci się żadna dioda odczekaj około 20 
minut i wciśnij przycisk SOS- opaska powinna się uruchomić

3. Ładowanie 

ładowanie opaski

4. Opaska naładowana

• opaska poinformuje o pełnym naładowaniu baterii 
komunikatem głosowym "bateria naładowana"

• przycisk SOS zaświeci się cały na zielono
opaska naładowana

2. Połóż opaskę na ładowarce

• kropka na spodzie opaski powinna trafić 
na kropkę na ładowarce indukcyjnej

prawidłowa pozycja
opaski na ładowarce

kropka na
spodzie opaski

- Instrukcja ładowania
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