Personal Alarm Devices - Serbian

Центар за самостални живот Западне Аустралије
Центар за самостални живот (Independent Living Centre) даје бесплатне и непристрасне
информације и савете да би вам помогао да одаберете најподеснији производ за вас
The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Телефон: 1300 885 886 Линија за информациje: (08) 9381 0608

Лични уређаји за упозоравање
Лични уређаји за упозоравање
Системи за разговор из једне
у другу просторију (интерком)
Уређаји за упозоравање од једне до друге особе
Ово су неке од могућности о којима се може размислити као о
замени за системе за називање телефоном у хитном случају кад
нека особа (на пример, сусед, рођак или пријатељ) треба да се
упозори у хитном случају.

Преносиви/Лични уређаји за упозоравање

Они су намењени да привуку пажњу неговатеља који се налази у близини.
На пример:
• Судијска пиштаљка.
• Звончићи.
• Лични уређаји за упозоравање који раде на батерије и који производе
високи пиштави звук кад се укључе.

Системи за разговор из једне у другу просторију
(интеркоми)

На пример:
• Интеркоми који се укључују на звук, као што су уређаји за надзор беба.
• Двосмерни интеркоми, обично унутар куће, или прикључени на исту
струјну фазу између куће и шупе или другог стана. Они се могу укључити
притискањем дугмета чиме се омогућава разговор. Могу се закључати у
положај отвореног канала да би могло одмах да се говори а да се притом не
користе руке.

Преносиви уређаји за упозоравање од једне до
друге особе

Једна особа носи предаватељ, који се може набавити у различитим облицима,
док друга особа носи пријемник. Бежично звонце за улазна врата може
омогућити нешто слично. Ови уређаји раде само на ограниченом растојању.

Уређаји за упозоравање од суседа до суседа
Са спољашне стране куће или у кући суседа могу се поставити сирене и светла
која трепћу. Њима се може руковати преко предаватеља који се носи као
привезак око врата или око ручног зглоба, или причвршћен штипаљком за појас
или у џебу. За овај систем је потребно да сусед буде код куће кад се укључи
уређај за упозоравање да би могао пружити помоћ.

Одложена хитна дежурна линија Телстре за лако
називање (Telstra Easycall Delayed Hotline)
То је могућност бирања броја која може да се унесе у телефон да би се обавило
повезивање с телефонским бројем који се најчешће назива без окретања тог
броја. Кад се подигне слушалица, након истека четири секунди, аутоматски се
бира одабрани број.

Telecross
Добровољац Црвеног крста се сваког дана јавља телефоном да би проверио
јесу ли добро особе које живе саме и које су у опасности. Ако нико не одговори
на позив, биће јављено наведеним особама за подршку те особе.

Бежични и мобилни телефони
Могу се носити у џебу или окачени штипаљком о појас и да се користе да би се
позвала помоћ у хитном случају. Могућност телефона да памти омогућава да се
у њему чувају одговарајући телефонски бројеви.

Више информација
Више информација о системима за позивање телефоном у хитном случају могу
се добити од банке података Центра за самостални живот.
Ако желите да дођете и да говорите с нама, молимо вас назовите да би
заказали састанак.
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Могу се добити брошуре и о другим темама
Где да нас нађете
The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009
Пријемно одељење:

(08) 9381 0600
Позиви из унутрашњости:
1300 885 886
Телефакс:
(08) 9381 0611
Место на интернету: www.ilc.com.au
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