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1. Inledning
Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För att
kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap om
dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Viktig information
Tänk på att EPImobile kan innehålla information som måste raderas, se kapitel 3.1
Ominstallation av applikationen Epimobile.
Epimobile applikationen är utvecklad för smartphone med operativsystem från Android
med version 5.0.2 till 6.x.x.
För att larmet ska fungera måste applikationen Epimobile vara installerad i smartphonen
och köras. Sensorn måste vara sammankopplad med smartphonen via Bluetooth.
Användaren måste bära sensorn på korrekt sätt och vara i närheten av smartphonen.
Smartphonen måste ha ett sim-kort med abonnemang och inställningar för larmnummer
måste ha gjorts.
Larmet fungerar inte när smartphonen visar en röd Epimobile-ikon, och det inte har varit
ett larm inom de senaste 5 minuterna.
För att larmet ska fungera får man inte använda batterisparande applikationer eller
andra uppringare är den som är standard.

2 Medföljande delar
Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man
komplettera med tillbehör/reservdelar, se kapitel 5. Tillbehör och Reservdelar.
I kartongen ska följande finnas:
1. Epimobile Sensor (armband med sensor och inbyggt batteri).
2. Laddare till Sensor.
3. Smartphone (Android) med applikationen Epimobile installerad.
4. Laddare till smartphone.
5. Bruksanvisning EPImobile
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3. Rekonditioneringsförfarande
Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, och att alla medföljande delar finns
och är hela/fungerar. Rengör och paketera. Se separata avsnitt för detaljerad
beskrivning.

3.1 Ominstallation av applikationen Epimobile
Applikationen Epimobile laddas ner till smartphonen. Den laddas ner genom att gå till
smartphonens webbläsare och skriva in www.danishcare.dk/files/abse20.apk.
För att applikationen ska kunna installeras måste Okända källor vara valt i
smartphonens Inställningar under Säkerhet.
När nedladdningen är klar visas den hämtade filen i rullgardinsmenyn. Tryck på den
nedladdade filen och följ instruktionerna på skärmen för att installera applikationen.
För smartphone med Android 6+: När du startar applikationen Epimobile för första
gången kommer den att be dig godkänna en serie av behörigheter. Dessa måste
accepteras för att larmfunktionen ska fungera korrekt.
Kontrollera att sensorn är laddad och starta applikationen Epimobile. Applikationen
kommer att meddela att den inte är sammankopplad med någon sensor och en ny vy
öppnas som söker efter sensorer i närheten. Denna process kan ta upp till en minut.
När en eller flera sensorer har hittats visas de i en lista. Varje sensor har en indikator för
signalstyrka vilket gör det lättare att välja vilken sensor man vill sammankoppla,
vanligtvis den med den starkaste signalen.
Klicka på sensorn i listan för att starta sammankopplingen. Efter ett tag blinkar sensorns
indikeringslampa rött. Applikationen kommer att fråga om sensorn blinkar, bekräfta för
att slutföra sammankopplingen. Applikationen återgår sedan till startskärmen.
Om man inte bekräftar så rensas listan och en ny sökning startar.

3.2 Funktionskontroll
Kontrollera att det inte finns några skador på telefonen.
Anslut laddare och kontrollera att telefonen tar laddning.
Anslut laddare till sensorn.

Tryck på Power-knappen på sidan av smartphonen till den startar. Efter ett tag visas
smartphonens startsida. Kontrollera att symbolen för Epimobile visas längst upp på
skärmen i notifieringslisten.
Sensorn (armbandet) är sammankopplat med smartphonen via Bluetooth vid leverans.
En symbol för Bluetooth visas längst upp på skärmen i notifieringslisten. Och via
Androids inställningar för Bluetooth kan man se att Sensorn är sammankopplad.
4

3.3 Testa att larmet fungerar
För att testa att larmet fungerar efter att man ställt in larmnummer ska man provocera
fram ett larm genom att skaka på armen där Sensorn sitter. Kontrollera att Sensorn
kommer i larmläge och att rätt larmnummer tar emot larmet.
Om larm inte sker, kontrollera att rätt larmnummer är angivet. Se bruksanvisningen för
inställning av telefonnummer för larm.

3.4 Rengöring
Innan rengöring ska alla kablar tas ur och telefonen ska stängas av. Rengör med en
mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande eller aerosolbaserade
rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen.

4. Apparatöversikt

5. Tillbehör och Reservdelar
Art.nr

Namn

464224 Armband till sensor EPIsafe och EPImobile
464225 Laddare till sensor EPIsafe och EPImobile
464241 EPImobile sensor
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