
 
 
 

SPECYFIKACJA OPASKI ŻYCIA 
 
 

1. Dwustronna komunikacja głosowa –  umożliwia wykonywanie połączeń bezpośrednio z opaski ze 
wskazanymi  numerami telefonów  w sytuacji alarmowej .Również opiekun dzwoniąc na  numer opaski 
może komunikować się ze swoimi podopiecznymi. Opaska posiada 3 przyciski zielony, żółty, czerwony. 
Z uwagi na zastosowanie opasek osobom niewidzącym różnią się kształtem. Każdy z nich może być 
skonfigurowany z innym numerem wskazanych na Platformie Zarządzającej opiekunów.  
2. Przycisk SOS- czerwony .Funkcja szybkiego wezwania pomocy poprzez wysłanie przez opaskę alertu 
wraz z określeniem przybliżonego obszaru  w jakim znajduje się użytkownik opaski . Użytkownik po 
wciśnięciu przycisku SOS generuje alert. Na wskazane numery alarmowe zostanie wysłana informacja 
SMS- owa. Czerwony przycisk SOS może być skonfigurowany z telefonem 112.  Można anulować 
wezwanie pomocy poprzez ponowne naciśnięcie przycisku. W przypadku uruchomienia alarmu opaska 
wysyła powiadomienia SMS do pozostałych dwóch przypisanych numerów. 
3. Przycisk zielony- kontakt głosowy z  wybranym numerem. Odbieranie połączenia, zakończenie 
połączenia. 
4. Przycisk żółty- kontakt głosowy z wybranym numerem. Dwukrotne naciśnięcie wywołuje komunikat 
głosowy o aktualnym czasie i liczbie przebytych kroków. 
5. Lokalizacja użytkownika opaski- w momencie wysłania sygnału SOS. lokalizacja GPS lub LBS  
6. Czujnik upadku – funkcja wyzwalana automatycznie w sytuacji upadku przez użytkownika opaski . 
Opaska wysyła automatycznie powiadomienie alarmowe do Telecentrum. 
7. Monitoring tętna- możliwość określenia częstotliwości pomiaru- min co 1 minutę. 
8. Monitoring aktywności fizycznej, - krokomierz 
9. Zegar -komunikat o aktualnym czasie – dwukrotne krótkotrwałe wciśnięcie  przycisku generuje 
komunikat o aktualnym czasie. 
10. Nadajnik GPS- możliwość wyłączenia nadajnika GPS w określonych godzinach np. w nocy i tym 
samym wydłużenia pracy opaski bez ładowania. Możliwość ustawienia częstotliwości wykonywanych 
pomiarów GPS- min co 1 minutę. 
11. Określenie bezpiecznego obszaru-  indywidualnie dla każdego użytkownika opaski w zakresie od 
100 do 5000m .  System informuje o wejściu i wyjściu użytkownika z zadeklarowanej strefy alarmowej  
Opiekun ma możliwość zlokalizowania obszaru przebywania osoby noszącej opaskę poprzez: 
a) określenie strefy bezpieczeństwa,  
b) odebranie informacji o miejscu przebywania użytkownika opaski w  sytuacjach krytycznych – 
wysłanie sygnału SOS 
12. Komunikaty głosowe – użytkownik opaski otrzymuje komunikaty głosowe o: 
a) uruchomieniu/wyłączeniu Opaski 
b) informacja o ładowaniu Opaski 
c) rozładowywaniu opaski   
d) łączeniu rozmowy 
e) zakończeniu rozmowy 
f) aktualnym czasie 
g) ilości przebytych kroków 
h) przypomnieniu o lekach wg harmonogramu powiadomień. 
i) przypomnieniu o piciu wody wg harmonogramu powiadomień. 
j) przypomnienie o ćwiczeniach fizycznych wg harmonogramu powiadomień. 
13. Monitoring zużycia baterii – możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu baterii z poziomu 
platformy. Poziom baterii jest uaktualniany podczas każdej synchronizacji urządzenia z systemem. 
Komunikaty głosowe o konieczności ładowania baterii. Dodatkowo możliwość wysłania wiadomości 
SMS do opiekuna o rozładowanej baterii. 



 
 
 
 
 
 
14. Czujnik założenia i zdjęcia opaski  
15. Ładowanie magnetyczne – nie sprawiające trudności nawet osobom niewidomym. 
16. Wodoodporność IP 67- umożliwiający z założoną opaską kąpiel pod prysznicem, w wannie, w 
basenie na zajęciach z hydroterapii. Klasa IP67 pozwala na zanurzanie drobnych urządzeń na głębokość 
do 1 m, ale nie dłużej niż pół godziny. 
17. Możliwość samodzielnego instalowania własnej karty SIM Karta NANO SIM, GSM 900,1800 
bezpinowa 
18. Możliwość regulowania głośności  głośnika opaski bądź wyciszenia 
19  Regulowane zapięcie 
20. Częstotliwość ładowania akumulatora – nie częściej niż co 3-4 dni  
21. Czas ładowania opaski – ok 1 godziny 
22. Indywidualny numer IMEI dla każdej opaski. 
23. Moduł NFC umożliwiający zapisanie informacji ratunkowych 


