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3. Högtalare

Spara denna information!

2. LED-lampor

-Trygghetsmobil
med inbyggd GPS

LED-indikatorer

= normalläge

4. Inbyggd kamera

Normallägen:
•BATTERI - grön blink
•GSM - grön blink
•GPS - släckt
Se även: LED-indikatorer

5. PÅ/AV - knapp

•Huvudströmbrytare kopplar på/av apparaten
•Avsluta egna samtal

1. Snabbknapparna
1, 2 och 3

6. SOS Larmknapp

•Ringa och svara
•Justering av volymen
under samtal- tryck
kort (3 olika volymsteg)
•Högtalare - tryck och
håll inne lite längre tag

(Inte 112 SOS, se nedan, t.v.!)

•Söker GPS-position
•SMS skickas med position
•Finns en e-adress inlagd,
skickas ett e-post från
YOYOCare med länk till
http://maps.google.com/

För att ringa
112 SOS
8. Inbyggd mikrofon 7. Laddningsuttag
-tryck kort på
•Mini-USB kontakt finns under luckan
snabbknapparna:
YOYOCare har inga delar som kan
för anslutning av medföljande laddare.
1 1 samt 2!
repareras av MASTER/innehavaren. Vid
problem/fel kontakta Rehabmodul AB.

•Ladda varje dag.

Start av YOYOCare

fast abonnemang/operatör.

•Ett mobilabonnemang måste
finnas. Kontantkort/valfritt

• SIM-kortets PIN-låsning
måste vara avaktiverat .
(Görs i en annan mobiltelefon
med knappsats. Prova även att
ringa.) MMS/GPRS ska vara
•Anslut laddaren och ladda
aktiverat. (Ta hjälp vid behov.) batteriet (kan även laddas

•Orientera dig nu först om
knappars lägen och funktioner
på bilden ovan. Förbered sedan
YOYO, enligt följande:

•Sätt i SIM-kort och batteri,
med att först ta bort locket.
Sätt i det förberedda SIMkort i hållaren. Anslut batteriet och sätt tillbaka locket.

Brukarstöd: support@rehabmodul.se

utan att SIM-kortet är isatt).
Ladda tills laddnings-LED lyser
med fast grönt sken. Koppla
bort laddaren.
•Sätt på YOYOCare genom att
trycka på PÅ/AV-knappen tills
vänster LED lyser grönt och
börjar blinka samt att mittLED (GSM) blinkar rött.

MASTER

•Nästa steg är att MASTER
börjar sin del. MASTER måste
ha en mobiltelefon med mobilnummer som inte är dolt eller
hemligt. MASTER är personen
(med vidhängade mobil) som
administrerar allt!
Följande görs nu i MASTER´s
mobil: REGISTRERA sig som
MASTER för denna YOYOCare!
Börja med att skicka ett SMS
till YOYO med ordet ”Master”.

Blinkande grön
Blinkande röd
Fast orange
Fast grön
Fast röd
Fast grön
Blinkande röd
Fast röd
Blinkande grön
Blinkande orange
Fast orange
Ej tänd
Blinkande blå
Fast blå
Fast röd
Blinkande blå/röd
Fast blå/röd

•YOYO svarar med ett ”JA”
för att bekräfta.
•MASTER skickar nu ett SMS
till YOYO med ordet ”JA”.

YOYOCare är nu färdig
att användas. GSM-LED
ska blinka grönt.
OBS! Personen som använder sig
av YOYOCare kallas BRUKARE!
Detaljerad information, t ex
byte till menyer på svenska,
ansluta ANVÄNDARE, mm är
beskrivet i tillverkarens egna
foldrar/häften (bifogade), t ex:
”Kom igång snabbt med YOYOCare” resp. ”Användarhandbok
YOYOCare P3...” LÄS DEM!

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.

