SOS tlačítko s poplachy na mobil
Uživatelský manuál
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Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.
Použití jednotky: SOS tlačítko pro starší nebo handicapované osoby se zasíláním poplachů.
Prosím zkontrolujte si pokrytí sítí Sigfox v místě instalace na webu: coverage.simplecell.eu
Aktivace jednotky: jednotka pracuje v rozmení teplot -20°C až +60°C. Vámi zakoupené zařízení
je nastaveno na službu SOS tlačítka s poplachy/notifikací v mobilní aplikaci a posílání SMS zpráv
(poplachů) na zvolená telefonní čísla. Tuto službu máte na jeden rok v ceně. Maximální počet
zpráv na baterii je 4 tisíce. Baterie je doživotní a nelze ji vyměnit.
Webový portál a aplikace REX: Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený
k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a
stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky
zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod
Váš stávající účet/přihlášení.
Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit
prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu). V případě neobnovení bude služba
zrušena, Vám bude zamezen přístup do online serveru REX a zrušeno zasílání SOS poplachů.

MANIPULACE S SOS TLAČÍTKEM
SOS tlačítko s poplachy na mobil je ihned připraveno k použití bez nutnosti nastavování. SOS
tlačítko komunikuje přes nové sítě internetu věcí (zařízení nepotřebuje SIM kartu). Pro odeslání
SOS poplachu stiskněte kulaté tlačítko na přední straně. Stisk tlačítka je potvrzen červeným
probliknutím. Notifikace (upozornění) o vyvolaném SOS poplachu jsou automaticky zasílány do
všech mobilních aplikací, ve kterých je přihlášen uživatelský účet s přístupem k danému
zařízení. Kontakty pro zasílání SMS je nutné přidat v aplikaci nebo webovém portálu REX – pod
položkou nastavení zařízení – seznam kontaktů. Text SMS zprávy i notifikace obsahuje název
objektu, který si můžete sami změnit v aplikaci nebo webovém portálu REX.
Četnost zasílání zpráv ovlivní výdrž baterie. Maximální počet zpráv na baterii je 4 tisíce.
Maximální výdrž baterie je přibližně 10 let.

VLASTNOSTI SOS TLAČÍTKA
SOS tlačítko s komunikací na mobil komunikuje přes nové sítě internetu věcí Sigfox (zařízení
nepotřebuje SIM kartu).

OBSAH BALENÍ
Miniaturní tlačítko
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna “Smlouvou o
zajištění společného plnění” v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam
sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru
míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice

1.REX SERVICES a.s. www.rex.eu
tel.: 323 672 580
mob.: 602 222 228
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