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Nytt!

YOYOCare för en tryggare vardag!
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Laddningsuttag

Format: 70 x 48 x 17 mm. Vikt: 70 gram. Väska och laddare
ingår. Mobilabonnemang ingår inte. Köp t ex kontantkort.

Om du är orolig för att
dina anhöriga äldre
eller små barn (eller
dina boenden) ska gå
vilse utomhus, kan du
nu medverka till större frihet
och samtidigt ökad trygghet!
YOYOCare är en ny, enkel GSM trygghetsmobil
som både övervakar och larmar.
YOYOCare är liten och lättanvänd med inbyggd
GPS-modul, som enkelt kan spåras. Anhöriga
eller vårdpersonal kan ringa upp och tala med
bäraren via högtalarfunktionen och få bärarens
kartposition i ett SMS till sin mobiltelefon eller
dator. Kartbild kan sedan fås via Google Maps.
Med snabbvalsknapparna kan bäraren ringa upp
anhöriga eller 112 till SOS Alarm. YOYOCare
är en personlig trygghetslösning som är enklare
att handha än vanliga mobiltelefoner och lätt
att komma igång att använda. Kontakta oss gärna!
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Vad kostar det att använda YOYOCare?
Utöver inköpspriset för YOYOCare tillkommer endast kostnaden för mobilabonnemanget.
Leta gärna efter det billigaste abonnemanget (eller kontantkort, i det fall det kan vara en
lämplig abonnemangsform) i vilket det ingår tal, SMS, MMS och data.
Normalt förbrukar YOYOCare en mycket liten mängd datatrafik, men en hel del SMS. Mängden
taltrafik är helt beroende av användaren. MMS används bara för att skicka foton (på begäran)
samt för att skicka larmmeddelanden inklusive kartposition till en e-postadress (då larmknappen
tryckts in). Har ingen e-post- address registrerats, skickas larmmeddelanden endast som SMS.
V.G.Vänd för mer information!
Handla direkt på nätet!
Besök

på

www.rehabmodul.se
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Vad är YOYOCare?
YOYOCare är en liten, lättanvänd trygghetsmobil som håller reda på var bäraren är. Med
den kan man, utöver att ringa och ta emot
samtal, även skicka larmmeddelande med aktuell
position till ett eller flera mobilnummer samt
till en e-postadress.

Kan kontantkort användas?
Det går att använda kontantkort. I normalfallet rekommenderas att använda ett löpande
abonnemang för att säkerställa att det alltid
går att ringa och skicka SMS från YOYOCare.
Ett alternativ är automatisk påfyllning/
laddning av kontantkortet.

På begäran från en annan mobiltelefon kan
YOYOCare skicka en positionsangivelse, ett
foto och sätta up zoner. Detta görs med enkla
SMS-kommandon och positionen mottas som ett
SMS med en länk som visar bärarens position
på en Google Maps-karta. Det enda som behövs
är ett SIM-kort med giltigt abonnemang.

Fungerar YOYOCare överallt?
Precis som en vanlig mobiltelefon fungerar
YOYOCare överallt där det är GSM-täckning,
i Sverige och utomlands.

Trygghetstelefonen administreras och konfigureras från en vanlig mobiltelefon genom enkla
SMS-kommandon.
Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en
mobiltelefon? Många vanliga mobiler har
SMS, MMS, kamera och GPS.
Själva tekniken är densamma som i en vanlig
mobiltelefon. Största skillnaden är dels hur
robust, liten och lätt att bära YOYOCare är,
och dels hur den är anpassad för att vara enkel
använda jämfört med dagens andra mobiler.
Inga konstigheter, bara tre knappar för att
ringa och en för att larma. En annan stor
skillnad är att endast en sluten krets av t.ex.
anhöriga eller vårdgivare kan kommunicera med
YOYOCare och när som helst ta reda på var
bäraren befinner sig.
Vilka kan vara användare av YOYOCare?
YOYOCare är avsedd för personer som inte
kan eller vill använda en vanlig mobil, t ex små
barn, äldre med/utan demensproblem. Den kan
även användas på större husdjur.
Hur skall YOYOCare bäras?
Helst utanpå kläderna i det medföljande
fodralet som fästes med ett kardborreband
runt armen, handleden, på kläderna, eller t.ex.
en ryggsäck. Fodralet går också att fästa i
bälte, axelrem eller i hängslen.
Vad behövs för att använda YOYOCare?
YOYOCare behöver bara ett SIM-kort med
giltigt mobilabonnemang för tal, data och
MMS. Minst en av de som skall administrera
och kommunicera med YOYOCare via SMS
behöver en vanlig mobiltelefon. För att läsa en
mottagen positionsangivelse behöver mobiltelefonen en webbläsare (alla moderna mobiler
har webbläsare som standard). Larmmeddelande
med positionsangivelse kan även skickas till
en e-postadress.

Fungerar YOYOCare inomhus?
Inomhus har GPS-signalerna inga eller mycket
begränsade möjligheter att nå fram. Närmast
fönstren är möjligheterna bättre.
Kan man skapa zoner och få meddelande
om YOYOCare lämnar zonen?
Ja, i YOYOCare kan en tillfällig zon eller
upp till 26 fördefinierade zoner sättas upp.
YOYOCare meddelar med SMS när bäraren
kommer till eller lämnar de fördefinierade
zonerna. Lämnar bäraren en tillfällig zon får
man veta hur långt och i vilken riktning
bäraren förflyttat sig.
Kan kartpositionen skickas som e-post?
Ja, man kan registrera en (endast en) e-postadress som mottagare av larmmeddelanden
(inkl kartposition) från YOYOCare.
Går YOYOCare att spåra om den tappas?
Ja. Så länge den är påslagen och har GSM/GPS
täckning kan YOYO-Care spåras av de förregistrerade användarna genom att de skickar
SMS med begäran om position. Gäller även om
SIM kortet bytts ut.
Hur länge räcker batteriet?
Hur påverkas batteritiden av användningen?
Vi rekommenderar att man laddar YOYOCare
en gång per dygn för att säkerställa att den
alltid har tillräcklig batteritid.
Hur laddas YOYOCare?
YOYOCare laddas med medföljande laddaren.
Kan YOYOCare användas i båten/bilen?
Ja. Har den bara GSM och GPS mottagning
så fungerar den var som helst.
Tål YOYOCare fukt och vatten?
Nej, YOYOCare är visserligen robust, men
den är inte vattentät. Om det är fuktigt och
regnigt ute bör den bäras i det medföljande
fodralet eller i en ytterficka.
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