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Plecak z zabezpieczeniami Cathy

1. Przycisk brzęczyka
2. Przycisk SOS
3. Głośnik brzęczyka i akumulator
4. Port micro USB

1) Włączanie i

wyłączanie zasilania

Naciśnij jednocześnie przyciski SOS i

brzęczyka, a następnie przytrzymaj je kilka sekund. Emisja sygnału

„DiDi” oznacza, że zasilanie jest włączone. Po ponownym naciśnięciu obu przycisków i
kilka sekund urządzenie się wyłączy.

przytrzymaniu przez

2) Połączenie Bluetooth
Pięciokrotna emisja sygnału „Di -Di-Di-Di-Di” oznacza, że urządzenie oczekuje na sparowanie z
przenośnym.

urządzeniem

Jeden sygnał „Di -” wskazuje, że urządzenie jest sparowane.

Po rozłączeniu urządzenia emitowany będzie sygnał „Di

-Di” z krótkimi przerwami o długości kilku sekund.

W razie wątpliwości, czy urządzenie jest połączone, czy rozłączone

Jeżeli zostanie wyemitowany sygnał „Di

naciśnij raz przycisk brzęczyka.

-”, oznacza to, że połączenie Bluetooth jest nadal aktywne.

3) Alarm brzęczyka
Dwa razy naciśnij przycisk brzęczyka

, aby wyzwolić głośny alarm. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku

brzęczyka alarm zostanie wyłączony.
Ten alarm nie jest wysyłany do kontaktów.

4) Wysyłanie sygnału SOS
Dwa razy naciśnij przycisk SOS, aby wyzwolić cichy alarm. Funkcja powoduje wysłanie wiadomości SMS
i wykonanie połączenia awaryjnego do kontaktów przypisanych do sytuacji zagrożenia.
Połączenie telefoniczne wskazuje sytuację zagrożenia, a

wiadomość SMS in formacje do sprawdzenia.

W wiadomości wysyłana jest lokalizacja za pośrednictwem łącza do map Google.

5) Anulowanie sygnału SOS
Aby anulować alert SOS, kliknij ekran sygnału SOS w

aplikacji i wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Jest to

wykonywane w celu potwierdzenia, że użytkownik anuluje alert.
Jeżeli nie zostaną wykonane kolejne czynności, alert SOS zostanie automatycznie anulowany po 24
godzinach.

6) Przypomnienie o niskim poziomie energii akumulatora i ładowanie akumulatora
Jeżeli poziom akumulatora plecaka jest niski, co 30 sekund emitowany będzie sygnał „Di

-”, aż do wyłączenia

się urządzenia.
Na telefon zostanie wysłane też powiadomienie o

niskim poziomie energii.

Podczas ładowania akumulatora plecaka czerwony wskaźnik
wskaźnik zgaśnie.

świeci. Po pełnym naładowaniu akumulatora

