Aan de slag

A

B

ViQtor is eenvoudig in gebruik. U draagt viQtor onder uw kleding direct op de bovenarm.
ViQtor is spatwaterdicht en kunt u dragen tijdens het douchen. ViQtor werkt zowel binnensals buitenshuis. U kunt hem dus altijd dragen.
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Persoonlijke hulpknop
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LED-lampje (groen, oranje,
paars en rood)
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Sensor die vaststelt
of u gevallen bent
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Drukknop batterij controle
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Geluid
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Stap 1: De oplader

Stap 2: Het monitoringsapparaat

Haal de oplader uit de viQtor-doos. De laadkabel
vind u onder in de doos. Steek vervolgens deze
kabel met de USB-C aansluiting achterin de oplader. Nu is deze klaar voor gebruik.

Controleer of het viQtor monitoringsapparaat is
opgeladen:
 Druk kort op de kleine knop aan de
onderzijde van viQtor E . Er zal nu een
lampje gaan branden om aan te geven in hoeverre de batterij is opgeladen. Wanneer het
lampje een groene kleur geeft, betekent
dit dat het apparaat voor meer dan 20%
is opgeladen. Als het lampje een oranje
kleur geeft dan is het voor minder dan 20%
opgeladen en zou u het monitoringsapparaat
moeten opladen.

Plaats de oplader op een zichtbare plek bijvoorbeeld in uw zitkamer.
Zorg ervoor dat u het monitoringsapparaat zo
op de oplader plaatst, dat de verhoging aan de
achterkant van het apparaat in de uitsparing van
de oplader valt. Bij correcte plaatsing hoort u een
piep en een trilling en het LED-lampje zal paars
zijn.
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Stap 3: De armband

Stap 4: Dragen op de bovenarm

De armband bestaat uit twee delen:

Plaats de armband aan de buitenkant van de bovenarm, iets boven de armspier. De armband moet
voldoende strak zitten voor een goede werking,
maar nog wel lekker zitten, dus niet té strak. Maak
er een gewoonte van om het apparaat iedere dag
tenminste 30 minuten tot een uur op te laden. Kies
hiervoor een moment op de dag waarop u met iemand samen bent, bijvoorbeeld met een familielid
of een zorgverlener.

 De band die door de gesp kan worden gehaald en door middel van klittenband op de
juiste maat kan worden afgesteld.
 De houder waar viQtor in geplaatst moet
worden heeft een opening aan de bovenkant
met een kapje die over het apparaat wordt
getrokken.
 Als viQtor in de band zit moeten de sensoren
op de achterkant van viQtor door de opening
aan de achterkant van de houder zichtbaar
zijn. Let op dat het aangegeven driehoekje op
de achterkant van viQtor als eerste de houder
ingaat.
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