
 

 

SAFECALL      Safecall kontaktes ved ALLE problemer med GPS;  

      spørgsmål omkring support, oprettelse, hardware 
      problemer mm.  Tlf. 7020 0780   

      mandag-torsdag ml. kl.  9-15 og  fredag kl. 9-13 

TRYGHEDSCENTRAL     Tryghedscentralen kontaktes ved akut behov for  

      hjælp til søgning af GPS.  

      Tlf.  8793 5007 hele døgnet 

                 _________________________________________________________ 

BRUGSANVISNING TIL GPS 

VI ANBEFALER, AT MAN BENYTTER APP’EN ! 

APP TIL SMARTPHONES/TABLETS 

 

APP’en kan hentes fra din tlf. /tablet ’s  

”Play Butik/APP store”.   

APP’en hedder ”SACELOC”  .  

 

 

 

 

 



 

 

Her indtastes brugernavn og adgangskode. 

Dernæst vælges den enhed (GPS) der er til-

knyttet borger. 

For personale: login/brugernavn og ad-

gangskode:  se i GPS skema, Nexus  

For pårørende: login/brugernavn og ad-

gangskode aftales med demenskoord. eller 

sygeplejerske. 

SÆT GERNE ”✔ ” REMEMBER MY PASS-

WORD 

Tryk på positions-pilen ud for borgers navn 

for at se position, batteristatus og 

sidste tidspunkt for søgning.  

 

 

RØD pil:  position (grøn prik) 

 

BLÅ pil: oplysninger vedr. dato, tid, 

batteriniveau samt hastighed GPS 

bevæger sig med (går/kører bor-

ger?)  

VIGTIGT  AT CHECKE DATO OG TIDS-

PUNKT  



 

 

 

Brugernavn og adgangskode:       se i GPS skema, Nexus 

Pårørende aftaler brugernavn og adgangskode med demenskoord.  

eller sygeplejerske. 

Login 2 

Vejledning til søgning via internettet             

WWW.SAFECALL.DK 

Login 1 



 

 

 

RØD pil:  position (grøn prik) 

 

 

BLÅ pil: oplysninger vedr. dato, tid, batteri-

niveau samt hastighed GPS bevæger sig 

med (går/kører borger?)  

 

VIGTIGT  AT CHECKE DATO OG TIDSPUNKT  

Tryk på globus ud for den aktuelle 
GPS for at se position 



 

 

GPS enheden SL12/SL12B kan oplades med den medfølgende ladestation, eller med 

magnet lader. Safecall anbefaler, at enheden altid oplades i ladestationen. 

BEMÆRK: Enheden tænder automatisk når den lader, det er derfor ikke nødvendigt 

at tænde GPS enheden efter opladning. 

Små lamper på siden fortæller om den aktuelle tilstand, og om enheden oplader. På 

ladestationen vises en lille rød lampe ved opladning. 

 

UDFORDRINGER VED BRUG AF GPS: 

 At borger ikke får den med sig eller smider den fra sig 

 Hvis borger slukker for GPS 

 Hvis GPS løber tør for batteri  

 Hvis mobiltlelefon-nettet eller GPS satellit-nettet er ude af funktion 

 GPS kan være defekt 

 Der er aldrig 100% garanti for, at GPS virker 

 OBS at  signalet kan være svagt, hvis borger bærer GPS i lomme 



 

 

SL12 /SL12B er forsynet med en SOS knap, og 

en knap på siden. 

SOS knappen vil bevirke, at der sendes en be-

sked til Safecall’s server om dette. 

Der kan derigennem udsendes alarmer/

opkald til  forudbestemte telefonnumre. Ved 

tryk på knappen (ca. 2-3 sek), gives der vibra-

tion som bekræftelse 

Knappen på siden er en tænd/sluk knap. 

Denne holdes inde samtidig med SOS 

knappen, for at slukke. For at tænde, skal 

kun tænd/sluk knappen holdes inde-indtil 

lamperne begynder at blinke. 



 

 

OPLADNING 

Placér GPS enheden i opladeren med et let tryk, Vær opmærksom på, at opladeren 

 lyser rød når den hvide lader oplader og den blå ved den sorte.  SL 12 modellerne tæn-
der, så snart de sættes til opladning 

SL12                                                            SL12B 
 
 
Vi anbefaler, at GPS oplades 2 timer hver dag (for at opnå en rutine). Det er muligt 
at ”klat-oplade”, hvis man ikke kan oplade i sammenhængende 2 timer. 
Normalt har en GPS en batteri-tid på 3-4 døgn. Batteriniveau kan checkes i APP’en. 
Hvis batteri niveauet bliver lavt, kontaktes I af tryghedscentralen. 
 
Hvis GPS har været uden forbindelse med satellitter i længere tid, skal den udenfor 
at få forbindelse igen. Oplad først enheden—er der fortsat ingen kommunikation:  
Læg enheden udendørs i 20 min. Check herefter via APP’en, om GPS igen har nor-
mal status. 
 
Model SL12/SL12B er vandtætte. 
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På www.safecall.dk, under fanen SUPPORT  

ligger der videos med vejledninger,  

Quickstart guides mm. 

 

Skive Kommune benytter primært  

model SL12 og SL12B  

som er vist i denne pjece. 


