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Vita SOS CT8
3G Mobile Communicator and Tracker
Manual de instruções

Vita SOS CT8
Alça
clipe para cinto
Carregador de energia com ligação USB
Cabo USB
fonte de alimentação / adaptador de energia
chave de fendas

IMPORTANTE
Antes de pôr o aparelho a funcionar, carregar o aplicativo na versão Android
(Android 4.1 ou versão mais elevada) a partir do Google Play, ou o aplicativo
na versão iOS (requer iOS 8 ou versão mais elevada) a partir do AppStore.
Pode-se encontrar o aplicativo sob o nome “SWITEL”.
Guardar o número de telefone do Vita SOS CT8 nos contactos do seu
dispositivo móvel.

Indicadores LED
Teclas de
seleção

Microfon
Botão On/Off

M1/M2
Botão SOS

PORTUGUÊS

LED verde (em cima)
• acende quando o aparelho está a ser utilizado.
LED vermelho (em cima)
• acende durante o processo de carregamento e quando a bateria está fraca.
LED azul (lateral)
• luz intermitente rápida durante a pesquisa de rede (nenhuma ligação).
• luz intermitente lenta, quando há ligação à rede móvel.
LEDs em vermelho (botão chamada de emergênia)
• luz intermitente lenta (a cada 5 segundos) no modo de espera.
• luz intermitente em círculo quando se recebe uma chamada.
• luz contínua quando o aparelho está a ser utilizado.
LED vermelho (Carregador de energia)
• acende quando o abastecimento elétrico é efetuado pela fonte de alimentação.
Ligação dos auscultadores
A função da tomada dos auscultadores não está disponível. Por favor, não
tente remover a cobertura colada.

Leia atentamente o manual de instruções e
mantenha-o para referência futura.

Descrição
O SWITEL Vita SOS CT8 é um reboque de emergência com sensor de queda e módulo
GPS. A ligação é feita através da rede móvel. A configuração e a monitorização
realizam-se através de um smartphone ou tablet pré-definido (Android ou iOS). Em
caso de emergência, o botão SOS e mais dois botões de chamada direta permitem ao
utilizador estabelecer uma ligação com os números de telefone pré-definidos.
Se o utilizador sofrer uma queda, será enviada uma notificação SMS. Através do
módulo de GPS é possível localizar o dispositivo. Além disso, pode-se definir uma
área, na qual o sujeito deve circular (geo-fence). Se o sujeito sair dessa área, uma
mensagem será enviada e o reboque de emergência emite um sinal de alarme.

Antes da primeira utilização
(Certifique-se de que o aparelho está desligado)
Carregar o Vita SOS antes da primeira utilização durante pelo menos 12 horas.
1. Desapertar os 4 parafusos pequenos situados na parte traseira da caixa e levantar
a tampa.
2. Destravar a pega do cartão SIM (premir para a esquerda), e levante-o.
3. Inserir um cartão SIM (dica: MICRO SIM). O código PIN do cartão SIM deve estar
desativado!
4. Colocar a pega para baixo e travar.
5. Parafusar a tampa novamente.

Informação
• Se colocar o aparelho a funcionar sem cartão SIM, irá ouvir um anúncio
apropriado.
• Se inserir um cartão SIM com o aparelho ligado, desligue e volte a ligar o aparelho
para ativar o cartão.
• A luz intermitente de um LED azul no botão lateral On / Off indica ligação à rede
móvel.
• A luz intermitente de 3 LEDs vermelhos no lado frontal (a cada 5 segundos) indica
que o aparelho está pronto a funcionar.
• Ao premir o botão lateral On / Off, recebe-se uma confirmação sonora da ligação à
rede móvel.

Ligar / desligar o Vita SOS CT8
• Ligar: premir e manter premido o botão lateral On / Off por cerca de 2-3 segundos
que o LED azul se acenda. Durante a pesquisa de rede, o LED azul pisca
rapidamente. Quando a ligação é feita, o LED pisca lentamente (cerca de 5-10 seg.).
• Desligar: premir e manter premido o botão lateral On / Off por cerca de 2-3
segundos. desprender o botão e esperar cerca de 6 segundos. O aparelho desligase com uma pequena vibração.

Ativar saída de voz
(estado de ligação do aparelho)
Com o aparelho ligado, premir brevemente o botão lateral On / Off para verificar o
estado da ligação.
• Os anúncios estão disponíveis em diferentes idiomas (os idiomas disponíveis estão
no aplicativo).

Funções adicionais
Verificar a capacidade das funções
Com o aparelho desligado, premir uma vez brevemente no botão lateral On / Off.
Todos os LEDs piscam uma vez por alguns segundos.
Bateria fraca
1. Quando a bateriaestá quase vazia, o aparelho sinaliza com um anúncio de voz que a
bateria tem de ser carregada (escolher o idioma desejado no aplicativo).
2. Se o estado baixo da bateria for reconhecido, o aparelho envia automaticamente
uma mensagem SMS ao número memorizado para o efeito, com a indicação de que
a bateria tem de ser carregada.
3. O anúncio sobre a bateria vazia será emitido a cada 5 minutos, antes de o aparelho
desligar. Por isso, deverá carregar o aparelho logo que ouvir o anúncio sobre o
estado vazio da bateria.

Como utilizar o aplicativo
Iniciar o aplicativo. Certifique-se de que o número de telefone do Vita SOS CT8 está
registado na lista telefónica/lista de contactos do seu telemóvel, antes de iniciar o
aplicativo.

Ecrã principal
Adicionar novos aparelhos

Informações de segurança

Menu

Segurança geral
• Utilizar apenas os carregadores e os cabos aprovados pelo fabricante, caso
contrário, a bateria de iões de lítio integrada e o aparelho completo podem ser
danificados.
• Evitar temperaturas elevadas acima de 60 °C, o que pode acontecer quando, por
exemplo, o dispositivo ficar no carro exposto à luz solar direta.
• È importante que a tomada elétrica com o adaptador de rede (carregador) esteja
sempre acessível, para que se possa desligar rapidamente o aparelho da rede
eléctrica.
• Todos os trabalhos de reparação a realizar neste aparelho só podem ser
executados por pessoal de serviço qualificado.
Pacemaker
• Quanto aos pacemakers inplantados, deve-se respeitar uma distância mínima de
20 cm para evitar qualquer interferência.
• Não se deve andar com o dispositivo móvel ligado no bolso da camisa.
• Quando telefonar, coloque o dispositivo móvel no ouvido do lado oposto ao
pacemaker.
• Desligar imediatamente o dispositivo móvel, se sentir ou suspeitar alguma
interferência.
Chamada de emergência
Os dispositivos móveis utilizam sinais de rádio, o telefone de rede móvel, a rede fixa e
as funções programadas pelo utilizador. Isto significa que uma ligação não pode ser
garantida em todas as circunstâncias. Portanto, não se limite apenas à um só
dispositivo móvel quando é necessário fazer chamadas importantes, como por
exemplo, chamadas de emergência médica.
Nota: Não é permitido registar como número de emergência o número de telefone de
o instituições públicas como polícia, bombeiros ou centro de coordenação de
salvamento. Trata-se de um número de emergência meramente “privado”.

Nome do aparelho
Verificar local
GPD do aparelho

Colocar o aparelho em funcionamento e estabelecer
acoplamento com o seu smartphone ou tablet
1. Premir simultaneamente e manter premido durante cerca de 2 segundos o
botão SOS no lado frontal e o botão On/Off no lado lateral.
2. O LED no lado frontal pisca e ouve-se um anúncio com a versão Firmware. Após
esse anúncio o botão SOS no lado frontal e o LED verde no lado superior acendem
em luz intermitente.
3. Aguardar até que o aparelho se tenha ligado à rede GSM: irá ouvir um anúncio
apropriado.
4. Android: Abrir o aplicativo, tocar em “adicionar dispositivo“ -> “Busar“ e selecionar
o número de telefone do Vita SOS CT8 nos seus contactos. Um SMS com o
conteúdo “Go Conecto” é enviado automaticamente.
iOS: Enviar com o dispositivo móvel um SMS com o texto "Go Conecto" para o
número de telefone do Vita SOS CT8.
5. Depois de ter enviado o SMS, o seu número móvel é anunciado no Vita SOS CT8 e
você recebe um SMS no seu telemóvel a confirmar uma ligação segura e realizada
com sucesso: (+Go Conecto com o seu número móvel). Nesse momento todos os
LEDs se apagam e o aparelho está pronto a funcionar.
Tocar em “Trocar dispositivo“ e verificar, se o Vita SOS CT8 está ativado ( fica
em verde). Se este não for o caso, tocar em , para que fique verde.
6. O comando e o controlo do aparelho só é possível com o telemóvel que está
emparelhado com o aparelho. Para adicionar outros aparelhos, guardar os
respetivos números de telefone nos locais de memória SOS (PHONE 2-7) ou nas
teclas de seleção direta (M 1-2). O seu número de telemóvel está guardado
automaticamente no SOS 1 e SOS 8.

Funções principais
do aplicativo.
Tocar, para
aceder às
configurações
respetivas

Adicionar aparelho
e comutar entre os
aparelhos no
aplicativo

Telefonar ao aparelho

As funções individuais
Tocar no campo das funções em Estabelecer para fazer as configurações. Cada
configuração será enviada por mensagem SMS ao Vita SOS CT8. Tocar em Mostrar
para verificar as configurações atuais.
Números SOS
1. Pode-se guardar até 8 números SOS (Phone 1-8).
2. Os números SOS são marcados 3 vezes sucessivamente (cada número de telefone
é marcado 3 vezes quando a linha está ocupada ou quando a chamada não é
atendida).
3. O receptor da chamada é solicitado a premir o botão 5 (teclado de marcação), para
atender a chamada de emergência. Se o botão 5 não for premido, após 30
segundos termina a ligação e o mesmo número é marcado mais uma vez (até 3
vezes). Depois, o próximo número SOS será ligado (se estiver guardado).
4. Se o receptor da chamada premir o botão 5, a ligação é efetuada e a chamada é
atendida.
5. Quando uma chamada SOS é acionada, o receptor da chamada recebe

automaticamente uma mensagem SOS e a localização da
pessoa que fez a chamada, mediante Link de acesso direto
ao Google Maps.
6. Para acionar uma chamada SOS basta premir com um toque
breve o botão SOS. Ouve-se um sinal sonoro. Após cerca de
5 segundos, inicia-se o procedimento da chamada de
emergência.
7. Para cancelar a chamada SOS, premir e manter premido o
botão SOS por cerca de 3 segundos, até ouvir o sinal de corte
(soltar depois o botão SOS).
Estabelecer
Tocar na linha em branco
abaixo do Phone1 e introduzir
o número de telefone.
Tocar em Estabelecer.

Memória de marcação direta (M1 – M2)
1. Pode-se memorizar 2 números de marcação direta.
2. Para telefonar, premir brevemente em M1 ou M2.
3. Para cancelar a chamada, premir o botão mais uma vez.
4. O processo de ativar ou desativar é sinalizado por um tom.
Estabelecer
Tocar na linha em branco
abaixo de M1 e introduzir o
número.
Tocar em Estabelecer.

Mensagem SOS (SMS)
1. Você pode escrever as suas próprias mensagens SOS (até 5
mensagens diferentes).
2. Quando a função SOS é acionada, a mensagem SOS é
enviada para os números de telefone marcados.
Estabelecer
Tocar na linha em branco
abaixo da mensagem 1 e
introduzir a mensagem.
Marcar os números de
telefone aos quais a
mensagem deverá ser
enviada.
Tocar em Estabelecer.

Sons e perfil
1. O aparelho disponibiliza várias configurações para o tom de
toque, tipo de toque e volume de som.
2. O tipo de tom é reproduzido durante a seleção.
Estabelecer
Selecionar a partir das
configurações disponíveis e
ajustar o volume.

GPS
1. Quando a função SOS é acionada, o sensor GPS liga-se
automaticamente e envia a localização do aparelho (o sensor
GPS só funciona ao ar livre).
2. A localização é enviada por mensagem SMS, mediante
Google Map-Link com data e hora.
Importante: o modo de procedimento de “Mostrar“ é
diferente no sistema operativo Android e no sistema
operativo iOS. Tocar em “Encontrar localização“, no ecrã
principal será reencaminhado para a função ”GPS /

Mostrar“. Em 60 segundos, a localização do aparelho
aparece no ecrã.
Já no menu GPS, tocar em “Exibir” e irá receber o local em
60 segundos.
Estabelecer
Comutar entre “Ativar” e
“Desativar”. Quando estiver
ativado, o GPS fica sempre
ligado. Tenha em atenção que
GPS On (ativado) reduz
consideravelmente a vida útil
da bateria. Quando GEOFENCE está ativado, podese
definir a área limite (raio de
alcance) para o aparelho.
Para definir o raio de alcance,
tocar no cartão (iOS toque
breve e Android toque longo).
Selecionar a área (até 1000
m). Pode-se adicionar um
número de telefone, ao qual o
aparelho poderá enviar um
sinal de alarme e a
notificação SMS "Device Geo
Fence Alert!”
Ativar, se necessário, o
relatório automático GPS e
selecionar o tempo (5-240
min).
Bateria fraca
1. O Utilizador ouve um anúncio no seu idioma sobre uma
bateria quase vazia.
2. Pode-se indicar um número de telefone adicional que será
ligado quando uma bateria estiver quase vazia.
3. No aplicativo Android pode-se verificar o estado da bateria
(em %). Tocar em Mostrar, dentro de 60 segundos aparece o
estado da bateria no ecrã.
Estabelecer
Ativar o sinal “Bateria vazia”.
Quando a bateria está quase
vazia, o aparelho emite um
alerta de voz. Introduzir um
número de telefone, ao qual o
aparelho enviará
automaticamente um SMS
com a indicação de que a a
bateria está quase vazia.

Sensor de queda
1. No estado de entrega, o sensor de queda está desligado.
2. O sensor de queda define uma queda através de um
movimento rápido e de um impacto.
3. Quando uma queda é detectada, ouve-se um sinal de alarme
durante 10 segundos, antes que os números SOS sejam
marcados. Se houver um erro de alarme, o processo pode
ser interrompido.
4. O sensor de queda tem 3 níveis de sensibilidade: low, normal
e high. Selecionar a definição desejada.
5. Introduzir o número de telefone desejado para o envio de
uma mensagem SMS em caso de detecção de queda. O
aparelho envia automaticamente uma notificação SMS para
esse número.
Estabelecer
Ativar o sensor de queda. Se
houver detecção de queda,
soará um sinal de alarme por
10 segundos (o utilizador
pode cancelar o processo de
marcação dos números SOS).
Introduzir um número de
telefone, ao qual se deve
enviar automaticamente uma
mensagem SMS em caso de
queda detectada.
Definir o grau de
sensibilidade.
A utilização do sensor de queda é da responsabilidade
exclusiva do utilizador.

Resposta automática
1. O aparelho pode atender uma chamada automaticamente
após o terceiro toque.
2. Esta função é apenas válida para os números de telefone
definidos no aplicativo como números SOS ou números de
ligação direta M1-M2. A marca vermelha indica que a função
está ligada.
Estabelecer
Se a função estiver ativada,
as chamadas de números de
telefone guardados como
números de telefone SOS
são automaticamente
atendidas depois do segundo
toque.
Teste periódico do aparelho
1. Se função estiver ligada, o aparelho envia automaticamente
uma mensagem de status ao número de telefone guardado
(opcionalmente todos os dias 1 - 7). Na definição 1, o SMS é
enviado de 6 em 6 horas.
Estabelecer
Ligar a função e introduzir o
número de telefone.
Selecionar a frequência
(todos os dias 1 - 7).

Idioma
1. O aparelho suporta vários idiomas (ver lista no aplicativo).
2. Os idiomas são utilizados para a ativação de voz do modo
SOS, do status de ligação e para o aviso de bateria vazia.
Estabelecer
Marcar o idioma desejado. A
configuração abrange o idioma
de exibição nos aplicativos e
as mensagens de voz.

Dados técnicos
Banda GSM
Classe de proteção
Tempo de espera
Tempo de chamada
Valor SAR
Bateria
Adaptador de rede

3G-WCDMA
IP65 (a prova de pó e água)
cerca de 68 horas (3 dias) /
dependendo da rede móvel
cerca de 3 horas
1,244 W/kg
500 mAh (incorporado)
100 - 240 V / 0,2 A / 50/60 Hz
5,0 V / 500 mA

Eliminação
Para se eliminar o seu aparelho, leveo ao ponto de recolha
de um organismo de eliminação local (por exemplo, um
centro de reciclagem). De acordo com a lei sobre
aparelhos elétricos e eletrónicos, os proprietários de
aparelhos usados são obrigados por lei a realizar uma
classificação de resíduos separada para os aparelhos
elétricos e eletrónicos usados. O símbolo significa que
nunca deve deitar o aparelho no lixo doméstico! Perigo
para a saúde e para o meio ambiente provocado por
baterias recarregáveis e pilhas! Nunca deverá abrir,
danificar, ingerir ou deixar que as baterias recarregáveis e
pilhas penetrem no meio ambiente. Podem conter metais
pesados tóxicos e prejudiciais para o meio ambiente. É
obrigatório por lei eliminar de forma segura as baterias
recarregáveis e pilhas através das redes comerciais de
distribuição de baterias, bem como nos pontos de recolha
pertinentes que disponibilizam os respetivos contentores.
A eliminação é gratuita. Os símbolos significam que nunca
deverá deitar as baterias recarregáveis e pilhas no lixo
doméstico, e que estas deverão ser eliminadas através dos
pontos de recolha. Os materiais de embalagem deverão
ser eliminados de acordo com as prescrições locais.

Declaração de conformidade
Este dispositivo cumpre os requisitos da Diretiva da UE:
2014/53/EU.
A conformidade com a diretiva anteriormente referida é
confirmada pelo símbolo CE que aparece no dispositivo. Poderá
descarregar gratuitamente a declaração de conformidade
completa no nosso site www.switel.com.
Telgo AG, Rte. D’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Switzerland

Garantia

Adicionar outros Vita SOS CT8
1. Tocar em Adicionar dispositivo no ecrã principal.
2. Tocar em Busar para procurar o número do aparelho móvel
do CT8 na sua lista telefónica.
3. Se o número de telefone aparecer, marcar o número e tocar
em adic....
4. Além dos cinco aparelhos ao alcance do aplicativo, pode-se
guardar ainda vários aparelhos. Depois de adicionar o
aparelho, voltar para o ecrã principal e selecionar Trocar
dispositivo. Você vê todos os aparelhos adicionados ao seu
aplicativo.
Tocar no DEDO perto do aparelho que pretende controlar.
A mudança da cor do dedo para verde indica que agora tem
acesso à esse aparelho.
6. Voltar para o ecrã principal. O nome do aparelho aparece no
lado esquerdo.
7. Para apagar um aparelho do seu aplicativo, tocar em X no
lado direito perto do dedo. Aparece uma confirmação.

Os dispositivos SWITEL são fabricados e testados de acordo
com os mais recentes métodos de produção. Os materiais
selecionados e o uso de tecnologias avançadas garantem um
funcionamento sem problemas e de longa duração.
O período de garantia é de 24 meses a partir da data de compra.
A garantia não se aplica às pilhas ou baterias utilizadas no
produto. Durante o período de garantia, todos os defeitos
materiais ou de fábrica serão reparados de forma gratuita A
garantia será nula em caso de manipulação do aparelho por
parte do comprador ou de terceiros.
A garantia não se aplicará em caso de defeitos ou danos
devidos a manuse-amento inadequado do aparelho, à rede de
ligação, à instalação, ao desgaste natural resultante de
manutenção e armazenamento incorretos do dispositivo ou a
motivos de força maior ou influências externas.
Em caso de reclamação, reservamo-nos o direito de reparar as
peças defeituosas, substituí-las ou substituir o dispositivo. As
peças ou o dispositivo substituídos ficam na nossa empresa. As
reclamações por danos e prejuízos ficam excluídas, a não ser
que se demonstre intencionalidade ou negligência grave por
parte do fabricante.
Caso o dispositivo continue a apresentar defeitos durante o
período de garantia, entre em contacto unicamente com a loja
onde adquiriu o seu dispositivo SWITEL, munido do seu recibo
de compra. Todas as reclamações de garantia de acordo com
estas disposições só serão válidas junto do distribuidor do
produto. Os direitos de garantia perdem a validade após o prazo
de garantia de 2 anos.
Para questões técnicas, utlize por favor o formulário de serviço
no nosso sítio da Internet:
http://www.switel.com/en/product-information-technicalsupport/
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