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Hvad er MyAmie? Hvordan virker det?

Hvem er produktet til?

MyAmie er en lille, diskret alarmsender som ikke fylder 
meget med sine blot 7 g.

Den er behagelig at bære, og er designet til at kunne 
bæres hvor man har lyst – om det er om halsen, armen, 
som nøglering eller i bæltet, er helt op til en selv.

Funktioner
• Alarm afsendes med et enkelt tryk.

• Alarmen sendes via tryghedsalarm.

• Rækkevidde op til 50 m fra tryghedsalarmen.

Fordele
• Vejer blot 7g.

• MyAmie er behagelig at bære pga. den lave 
vægt.

• IP67 klassificeret (vandtæt).

• Armbånd og halssnor medfølger.

Senderen er kompatibel med Tunstalls tryghedsalarmer 
og er uden positionering. Alarmsenderen er dermed 
udviklet til borgere, der har behov for en tryghedsalarm 
i hjemmet. 

Med et enkelt tryk på den røde knap, afsendes der en 
alarm – og denne kan sendes helt op til 50 meter fra 
tryghedsalarmen. 

MyAmie er også vandtæt, og kan derfor bæres i badet 
uden at den tager skade. 

Med MyAmie er hjælpen aldrig langt væk.

MyAmie alarmsender
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
P68007/05

Dimensioner:  
36 × 27 × 14mm

Vægt:  
7g

Frevens:  
869.2125MHz

Rækkevidde:  
Op til 50m

Batterilevetid:  
Op til 5 år

Standarder
EMC:  
EN 55032, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 50130-4

Sikkerhed:  
EN 60950-1

Social alarm:  
EN 50134-2

Radio:  
EN 300 220-2

CE:  
Opfylder kravene

Producent, design, service og installation: 
ISO 9001: 2008

For mere information: 
www.tunstall.dk

Hvorfor Tunstall?
Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af 
de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske 
løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale 
bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde 
med fagpersonale. Det giver os et indgående kend-
skab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. 
Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner 
været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde 
med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end 
nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens 
IT-arkitektur.


