
SAFEDI is voor gebruik in ondernemingen, winkels en openbare 
ruimte. Om een zo groot mogelijk dekkend systeem te krijgen 
dient eenieder binnen een bedrijf of organisatie een SAFEDI te 
dragen. 

Belangrijk: Elke SAFEDI is voorzien van een uniek ID-nummer 
en bijbehorende QR-code. Elke SAFEDI-gebruiker dient de 
SAFEDI-ID en QR-code voor zichzelf te bewaren. De activering 
van het Contactenlogboek is uitsluitend met de originele  
QR-Code mogelijk!

Waarschuwing:
• LET OP: SAFEDI kan medische hulpmiddelen storen! SAFEDI 
niet in de buurt van medisch apparatuur gebruiken.
• LET OP: SAFEDI kan interfereren met actieve implanteerbare 
medische apparaten (bijv. Pacemakers)! Bij gebruik van actieve 
implanteerbare medische apparatuur mag SAFEDI niet worden 
gebruikt.
• LET OP: Het alarmgebied kan worden beïnvloed door de 
lichaamshouding van de SAFEDI-gebruiker en andere factoren 
in de omgeving.
• LET OP: SAFEDI biedt geen bescherming tegen een infectie! 

Constructie:
u- LED-statusweergave v- montageclip, draaibaar  
w- oplaadpoort

LED-statusweergave - optisch en akoestisch afstandswaar-
schuwingssignalen:
Geel knipperend –> voorwaarschuwingssignaal bij nadering (dit
waarschuwingssignaal wordt op zijn vroegst na 5 minuten 
herhaald)
Knippert continu rood en akoestisch waarschuwingssignaal –> 
onderlinge afstand te klein! –> Vergroot de afstand onmiddellijk!
LED-statusweergave - batterijniveau:
Langzaam groen knipperend - batterijniveau OK
Langzaam knipperend oranje - Waarschuwing: batterij bijna leeg 
–> batterij nu opladen

Bediening
Batterij opladen:
1. Sluit de micro-USB-oplaadkabel aan op de oplader en de 
SAFEDI-oplaadconnector (5 V DC, min. 0,1 A). Oplader en kabel 
zijn niet bij de levering inbegrepen. De kabel is optioneel online 
beschikbaar (www.safedi.com).

2. De batterij wordt opgeladen. Statusindicator knippert rood als 
hij bijna leeg is en groen als hij halfvol is. 
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt de statusindica-
tor continu groen. Een lege batterij duurt ongeveer 2 uur totdat 
deze weer volledig is opgeladen.

Schakel SAFEDI in:
1. Voordat u SAFEDI voor het eerst 
gebruikt volledig opladen (zie „Batterij 
opladen“). Dit beëindigt de trans-
portmodus en SAFEDI is klaar voor 
gebruik.
2. Bevestig de SAFEDI  met de 
bevestigingsclip zichtbaar aan een 
kledingstuk op het bovenlichaam.
3. Draai de bevestigingsclip tot het 
logo op het toestel is horizontaal af 
te lezen of de ledstatus weergave 
onderaan is.
4. SAFEDI wordt ingeschakeld zodra deze beweegt.

Slaapstand:
De slaapmodus wordt geactiveerd wanneer SAFEDI ongeveer  
3 seconden met het label naar beneden wordt geplaatst.
In rusttoestand knippert SAFEDI blauw, reageert niet op anderen 
SAFEDI‘s en is „onzichtbaar“ voor anderen.
Beweeg gewoon opnieuw om te activeren.

Zoek SAFEDI:
Druk in de SAFEDI-App op de knop „SAFEDI zoeken“, Als de 
SAFEDI binnen het bereik van de mobiele telefoon is begint  de 
SAFEDI 10 seconden te piepen  en blinkt rose en blauw. 

Functie 1 - „afstand houden“
SAFEDI helpt haar dragers om afstand te houden. Afstand 
houden kan levens redden. SAFEDI is een Bluetoothapparaat 
dat een waarschuwing geeft als 2 gebruikers te dicht bij elkaar 
komen. SAFEDI herkent dus andere SAFEDI-apparaten in haar 
omgeving. Komen twee SAFEDI’s gebruikers in elkaars bereik 
van hun SAFEDI dan wordt er een optisch waarschuwingssig-
naal afgegeven (j). Als twee SAFEDI-gebruikers te dicht bij 
elkaar komen geven de SAFEDI’s een constant akoestische-  
en optisch waarschuwing af (k) totdat de gebruikers weer  
uit elkaar gaan.
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Functie 2 - „Anoniem contactlogboek“
Om gebruik te maken het van het optionele Anonieme Contact-
logboek dient de SAFEDI eenmalig d.m.v. de SAFEDI-App en  
de in de verpakking meegeleverde QR-code geregistreerd  
te worden. 

Contactlogboek activeren:
Om het contactlogboek te activeren, installeert u eerst de 
SAFEDI-app op de smartphone. Ga naar de SAFEDI-website: 
https://www.safedi.com/app en volg de instructies. De app is 
beschikbaar voor Android en iOS.

Hoe werkt het:
Wanneer twee SAFEDI’s gebruikers te dicht met elkaar in 
contact komen, worden de SAFEDI-ID’s en de dag geregistreerd.  
Met de App worden deze contacten naar een versleutelde 
database (SAFEDI-Cloud) gestuurd. Er worden geen persoon-
lijke gegevens, geen locatiegegevens of geregistreerde tijden 
opgeslagen!
Als er een bewezen infectie is, zal iedere SAFEDI-gebruiker 
waarvan de contacten met deze geïnfecteerde geregistreerd zijn 
d.m.v. een Push-Notification in zijn SAFEDI-App een waarschu-
wing ontvangen. 
SAFEDI weet niet welke mensen op de hoogte worden gebracht. 

Contactdagboek synchronisatie:
1. Sluit de micro-USB-oplader aan op de SAFEDI-oplaadpoort.
2. Bluetooth op de smartphone moet actief zijn.
3. De SAFEDI-app moet actief zijn. De synchronisatie vindt auto-
matisch plaats. Let op! De smartphone wordt uitsluitend gebruikt 
voor dataoverdracht tussen SAFEDI en de SAFEDI-Cloud.

Wat te doen bij een positieve test:
Bij een positieve test ,bijv. bij een infectie, dient de daarvoor 
verantwoordelijke geïnformeerd te worden.
Daartoe moet de geïnfecteerde ofwel
1. De QR-code fotograferen die in de SAFEDI-verpakking zit en 
deze doorsturen naar de daarvoor verantwoordelijke binnen het 
bedrijf of organisatie.
2. Het 15-cijferige nummer uit de SAFEDI-verpakking doorge-
ven aan de daarvoor verantwoordelijke binnen het bedrijf of 
organisatie.
Dit kan per land of per bedrijf afwijken.

Gegevensbeveiliging:
De beste gegevensbescherming is om geen gegevens op te 
slaan. SAFEDI slaat alleen de ID‘s op van die SAFEDI’s waarvan 
de gebruikers te dicht bij elkaar zijn geweest. SAFEDI slaat geen 
persoonlijke informatie op. 

Mogelijke fouten en hoe deze te verhelpen
(Symptoom: oorzaak –> oplossing)
Apparaat reageert niet (geen weergave, geen signalen):  
Batterij leeg –> batterij opladen 
Batterij laadt niet op:
Kabel niet (correct) aangesloten –> controleer beide uiteinde 
van usb kabel en steek in oplader en SAFEDI. Steek oplader in 
stopcontact

Reiniging
Veeg het apparaat af met een vochtige doek en een beetje mild 
schoonmaakmiddel of desinfectiemiddel.

Specificaties
Naam SAFEDI
Afmetingen (D × H) Ø 42, H 20 mm
Materiaal behuizing  polycarbonaat
Technologie  Bluetooth
Zendvermogen  10 mW / 10 dBm
Batterijtechnologie  lithium-ion
Nominale spanning batterij  3,7 V
Nominale batterijcapaciteit  120 mAh
Oplaadpoort  USB 2.0 Micro-B
Omgevingstemperatuur  0° C bis 40° C (niet condenserend)
Beschermingsklasse  IP 53
EU-conformiteitsverklaring  zie www.safedi.com

Fabrikant
SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Strasse 2,  
6850 Dornbirn, Oostenrijk, www.safedi.com
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