REFERÊNCIA RÁPIDA LONER MOBILE

A Loner Mobile é uma forma prática de automatizar os registos dos
funcionários utilizando os seus smartphones. A monitorização dos
funcionários permite identificar a sua localização, na eventualidade de
precisar de ajuda, para garantir uma resposta de emergência adequada.
O botão SOS e o Loner Duo são dispositivos utilizados pela pessoa que
aumentam a capacidade global da Loner Mobile. Se precisar de pedir
ajuda e o seu smartphone não estiver ao alcance do seu braço, o botão
SOS ou o Loner Duo pode ser utilizado pelo funcionário para acionar
um alerta SOS ou confirmar um alarme pendente.
Emparelhado com Bluetooth® de baixa potência, a Loner Mobile e o
botão SOS ou o Loner Duo garantem uma alternativa interessante a um
dispositivo específico para monitorização de trabalhadores isolados.

PARA
COMEÇAR

DETALHES SOBRE A LONER
MOBILE E OS ACESSÓRIOS

Iniciar/parar a
monitorização
Descarregue a
aplicação Loner
Mobile online.

Temporizador
de registo
Botão de registo
Controlo de deslize
de emergência SOS
Botão SOS

Receberá uma
mensagem de texto
no seu smartphone
com o código
de ativação da
Loner Mobile. Se
não receber esta
mensagem, entre em
contacto com a nossa
equipa de apoio ao
cliente.

Nível da bateria do acessório
Ligação ao acessório

Luzes de alarme

Acionador do bloqueio
Luz de monitorização
SureSafe e botão de ligar
Botão do acionador
de bloqueio
Luz de carregamento

EMPARELHAMENTO DE
ACESSÓRIOS

Tocar para
procurar

Tocar para
selecionar

Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu
smartphone e de que o botão SOS ou o Loner Duo está ligado.
Assim que tocar em start monitoring (iniciar monitorização) na
Loner Mobile, o símbolo do Bluetooth ficará verde de forma
contínua para indicar a existência de uma ligação.
Para emparelhar um acessório na Loner Mobile:
1. Toque no símbolo do Bluetooth
2. Toque em connect to device (ligar ao dispositivo)
3. Toque em scan for devices (procurar dispositivos)
4. Selecione o seu acessório a partir da lista de dispositivos
disponíveis
5. Toque em save (guardar)
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FUNCIONALIDADES
FUNCIONALIDADES AUTOMÁTICAS (ALARMES PENDENTES)
Quando é necessário um registo ou o Loner Duo não deteta movimento, é emitido um som de alarme pendente.
Para confirmar que está OK:
Toque em OK
Registo

INICIAR A
MONITORIZAÇÃO
1. Toque no
ícone de ligar
2. Toque em start
monitoring (iniciar
a monitorização)
3. A Loner Mobile
estabelece
ligação à rede de
segurança Blackline
e a sua segurança é
monitorizada

Prima uma vez o bloqueio
Prima uma vez o botão SOS
Sem movimento
Se não confirmar que se encontra bem no prazo de
30 segundos é enviado um alerta vermelho para
a equipa de monitorização.
Para efetuar o registo antes e repor o temporizador:
Toque em check in (registar) no ecrã principal

Personalização do temporizador
de registo
Se tiver permissões para configurar
a sua aplicação Loner Mobile poderá
personalizar o temporizador. Selecione
change timer (alterar temporizador) no
ecrã principal para escolher o período
de tempo de contagem decrescente
e a opção de repetição.
e confirma a segurança e confirma a segurança
do utilizador, repete
até o utilizador o
uma vez o ciclo e, em desligar manualmente.
seguida, desliga-se.
Until a specific
Twice (Duas vezes)
time (Até uma
- O temporizador
hora específica) - O
de registo efetua a
temporizador faz a
contagem decrescente contagem até uma
e confirma a segurança hora definida. Nesse
do utilizador, repete
momento, a segurança
duas vezes o ciclo e,
é confirmada mais
em seguida, desliga-se. uma vez e, em seguida,
o temporizador
Once (Uma vez) - O
Until turned off (Até
desliga-se.
temporizador de
ser desligado) - O
registo efetua a
temporizador faz a
contagem decrescente
contagem decrescente
Opções de repetição
do temporizador
Never (Nunca) - O
temporizador de
registo efetua a
contagem decrescente
uma vez e, em seguida,
antes de se desligar,
pede ao utilizador
que confirme que
se encontra em
segurança.

FUNCIONALIDADES MANUAIS
(ALERTAS VERMELHOS)
Alerta SOS
solicitar ajuda com
som/vibração

PARAR A
MONITORIZAÇÃO
1. Toque no
ícone de ligar
2. Mantenha stop
monitoring (parar
a monitorização)
premido durante 3
segundos
3. A Loner Mobile
termina a sessão na
rede de segurança
Blackline
4. Se estiver a
utilizar o Duo:
mantenha o botão
de alimentação
premido para
desligar o Duo

Deslize o
controlo de
deslize de
emergência
Acione o bloqueio
Prima três vezes

ALERTAS VERMELHOS SILENCIOSOS

Alerta SOS
silencioso
solicitar ajuda
sem som/vibração

Falhas no registo, ausências de movimento,
alertas SOS e alertas SOS silenciosos são enviados
imediatamente para a equipa de monitorização.
Para silenciar um alerta vermelho:

Mantenha o controlo
de deslize de
emergência premido
durante 3 segundos

Toque em acknowledge &
check-in (validar e registar)
Prima uma vez o bloqueio

Mantenha o
bloqueio premido
durante 3 segundos

Prima uma vez o botão SOS

Prima três vezes

NOTA: o botão SOS apenas pode ser configurado para emitir alertas SOS ou
alertas SOS silenciosos. Verifique a configuração da Loner Mobile para ver de
que forma o botão SOS está configurado.

Isto não cancela o alerta vermelho – a equipa
de monitorização irá cumprir o protocolo de
resposta de emergência para garantir que se
encontra bem.

NOTIFICAÇÕES

Para monitorizar a sua segurança, a
Loner Mobile requer uma ligação de
rede móvel e GPS. A Loner Mobile
notifica-o caso exista um erro de rede.

A Loner Mobile informa-o sobre
o nível de bateria do seu acessório
no menu pendente.
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Mantenha o seu acessório e
o smartphone a uma distância
máxima de 5 metros. A perda de
ligação desencadeia uma notificação
e o ícone Bluetooth fica cinzento.
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