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1. ĮVADAS
ER24  GSM  –  tai  individualus  pagalbos  įrenginys.  Šio  įrenginio  paskirtis  –  padidinti 

nuošaliose  vietovėse  gyvenančių,  vienišų,  turinčių  sveikatos  sutrikimų,  pagyvenusių  žmonių 
saugumą.  Tai  įgyvendinama  suteikiant  operatyvią  pagalbą  užpuolimo,  sveikatos  sutrikimo, 
ekstremalios  situacijos,  nelaimės  atveju.  Pagalba  asmenims,  turintiems  individualų  pagalbos 
įrenginį, padidina jų nepriklausomybę nuo artimųjų ar socialinių darbuotojų teikiamos pagalbos. 

Individualus pagalbos įrenginys veikia GSM balsinio ryšio pagrindu – paspaudus raudoną 
pagalbos mygtuką, įrenginys užmezga balsinį ryšį su visą parą dirbančiu Centralizuotu Stebėjimo 
Pultu  (toliau  -  CSP),  kurio  operatoriams  asmuo  perduoda  pagalbos  prašymo  priežastį.  CSP 
operatoriai reaguoja į pagalbos prašymą vadovaujantis iš anksto turima informacija apie įrenginio 
savininką – vardas, pavardė, amžius, adresas, galimi sveikatos sutrikimai, privažiavimo ypatumai ir 
pan. – todėl sutrumpėja laikas, per kurį suteikiama pagalba. Net ir nesant galimybės perduoti CSP 
operatoriui  pagalbos  prašymo  priežasties,  užmegztas  ryšys  laikomas  pagalbos  pranešimu ir  į  jį 
reaguojama nustatyta tvarka.

2. ĮRENGINIO KOMPLEKTAS
„ER24 GSM“ individualus pagalbos įrenginys pateikiamas vartotojui sandarioje pakuotėje 

su visais komplektą sudarančiais priedais:
1. Pagrindinis korpusas
2. SIM kortelė
3. Maitinimo laidas
4. GSM antena
5. Vartotojo instrukcija

Jei komplekte trūksta nors vieno iš išvardintų komponentų, kreipkitės į paslaugos teikėją. 
(Apsaugos centras, Laisvės pr. 3, Vilnius, 8-5 244 00 03)

3. ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS
Įrenginio montavimo darbų eiga:
1. Išpakuokite įrenginį;
2. Pritvirtinkite prie įrenginio anteną; 
3. Prie pagrindinio korpuso prijunkite maitinimo laidą;
4. Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklą.

Rekomenduojama  įrenginį  laikyti  ant  lygaus  ir  kieto  paviršiaus,  netoli  elektros  lizdo, 
atviroje, patogioje pasiekti vietoje, toliau nuo galimo pažeidimo karščiu, šalčiu ar vandeniu bei nuo 
didelės galios elektromagnetinių trukdžių šaltinių (elektros variklių, elektrinių pavarų, magnetinių 
paleidėjų ir t.t). 

Įjungus įrenginį į elektros tinklą, turi užsidegti žalias šviesos indikatorius „Power“ ir degti 
įrenginiui  esant įjungtam į  elektros  tinklą.  ER24 GSM įrenginiui  pagavaus  GSM ryšį,  užsidega 
antras  žalias  šviesos  indikatorius  „Net“.  Prisijungus  prie  GPRS  tinklo,  užsidega  trečias  žalias 
šviesos indikatorius - „GPRS“. Tik užsidegus visiems trims žalios spalvos indikatoriams galima 
atlikti tolimesnius veiksmus.

Atlikite  testinį  skambutį  į  CSP  (žiūrėti  „Testinis  informacinis  pranešimas“,  8  psl.). 
Paspaudus  pagalbos  mygtuką  užsidegs  raudonas  šviesos  indikatorius  „Alarm“,  reiškiantis,  kad 
pagalbos pranešimas yra siunčiamas į CSP. Vienas pagalbos mygtuko paspaudimas sujungs su CSP 
operatoriumi, kuriam atsiliepus reikia informuoti, kad atliekamas bandymas ir nurodyti slaptažodį. 



4. ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS
 Maitinimo įtampa ~ 220V;
 Svoris – 1,5 kg
 Nuolatinė ryšio kontrolė per GPRS;
 Šviesos indikatoriai – 4 (power, net, gprs, alarm);
 Garsinis  perspėjimas  apie  vidinio  akumuliatoriaus  įtampos  nukritimą  žemiau 

nustatytos ribos;
 Išjungus iš elektros tinklo, vidinis akumuliatorius palaiko įrenginio funkcionavimą 

iki 12 val.
Įrenginio  „ER24  GSM“  sudėtyje  –  1  raudonas  pagalbos  mygtukas,  kurio  paspaudimu 

išsiunčiamas pagalbos prašymas, 4 šviesos indikatoriai, garsiakalbis, GSM antenos jungtis, elektros 
laido jungtis.

1 pav. ER24 GSM įrenginys

Power

Antena

Garsiakalbis

Pagalbos 
mygtukas

Net

GPRS

Alarm
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2 pav. ER24 GSM įrenginio galinė pusė

4.1.  ŠVIESOS INDIKATORIAI
ER24 GSM įrenginio būklę nurodo keturi šviesos indikatoriai – „Power“, „Net“, „GPRS“ ir 

„Alarm“.  Indikatoriai  išdėstyti  ant  įrenginio  priekinio  korpuso  horizontalia  eile.  Indikatorius 
„Power“ skirtas įrenginio vidinio akumuliatoriaus būklei indikuoti. „Net“ ir „GPRS“ skirti GSM 
tinklo, GPRS būsenos indikacijai. „Alarm“ skirtas įrenginio būsenai pagalbos pranešimo siuntimo 
metu indikuoti.

Šviesos  indikatoriai  iš  kairės  į  dešinę  išdėstyti  pirmumo tvarka  pagal  degimą  įrenginiui 
funkcionuojant, t.y. įrenginiui pilnai funkcionuojant turi užsidegti visi iš eilės vienas po kito šviesos 
indikatoriai.  „Alarm“  indikatorius  neužsidegs,  jei  prieš  tai  nedegė  „Power“,  „Net“  ir  „GPRS“. 
Įrenginiui  pilnai  išsikrovus  ir/ar  pirmą  kartą  įjungiant  jį  į  elektros  tinklą,  šviesos  indikatoriai 
užsidega  tokia  tvarka  –  „Power“,  „Net“  ir  „GPRS“  („Alarm“  degs  tik  paspaudus  pagalbos 
mygtuką). Degant „Power“ indikatoriui, bet nedegant „Net“, „GPRS“ indikatorius neužsidegs. 

Normali  įrenginio  būsena  budėjimo  režime  yra  degantys  „Power“,  „Net“  ir  „GPRS“ 
šviesos indikatoriai, o „Alarm“ indikatorius užsidega tik aktyvavus pagalbos mygtuką. 

Įrenginio būklė atitinkamai šviesos indikacijai:
° „Power“ nedega – įrenginys  ER24 GSM išjungtas iš elektros tinklo,  vidinis 

akumuliatorius išsikrovęs. „Power“ dega – įrenginys įjungtas į elektros tinklą. 
„Power“  mirksi  –  įrenginio  funkcionavimas  palaikomas  iš  vidinio 
akumuliatoriaus

° „Net“ nedega – įrenginys neprisijungęs prie mobiliojo ryšio operatoriaus GSM 
tinklo. „Net“ dega – įrenginys įjungtas į elektros tinklą ar maitinamas iš vidinio 
akumuliatoriaus ir prisijungęs prie GSM tinklo.

° „GPRS“ nedega – GPRS ryšio kanalas laisvas,  ryšio su CSP nėra.  „GPRS“ 
dega – įrenginys prisijungęs prie GSM tinklo ir užmegztas ryšys su CSP bei 
perduodami duomenys.

° „Alarm“  nedega  –  įrenginys  veikia  normaliu  režimu.  „Alarm“  mirksi  – 
paspaustas  raudonas  pagalbos  mygtukas,  siunčiamas  pagalbos  pranešimas  ir 

Elektros laido jungtis

Antenos jungtis
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užmezgamas  balsinis  ryšys  su CSP. „Alarm“ šviesos indikatorius  mirksi  iki 
pokalbio su CSP operatoriumi pabaigos. 

4.2. PAGALBOS MYGTUKAS
Raudonas  pagalbos  mygtukas  skirtas  užmegzti  balsinį  ryšį  su  CSP  operatoriumi,  kuris 

išsiaiškinęs pagalbos prašymo priežastis, operatyviai perduos pagalbos prašymą arčiausiai esančiam 
policijos komisariatui ar kitai greitojo reagavimo tarnybai. Pagalbos prašančiam asmeniui negalint 
kalbėti ir nurodyti įvykio pobūdžio dėl sveikatos sutrikimo ar kitų priežasčių, pagalbos prašymas 
nedelsiant bus perduotas atitinkamai tarnybai.  Paspaudus pagalbos mygtuką vadovautis paslaugų 
vartotojo atmintine (žiūrėti 8 psl.)

Paspaudus pagalbos mygtuką ir įrenginiui inicijuojant balsinį ryšį su CSP (mirksi „Alarm“ 
šviesos indikatorius), antrą kartą pagalbos mygtuko spausti nebereikia. Sujungimas su CSP įvyks 
per 5-10 s.

Pagalbos mygtukas veiks tik tokiu atveju, jei dega trys žalios spalvos šviesos indikatoriai 
(„Power“,  „Net“,  „GPRS“).  Nedegant  bent  vienam  iš  šviesos  indikatorių,  bandyti  pašalinti 
dažniausiai pasitaikančius sutrikimus ir veiksmus jiems pašalinti (žiūrėti 7 psl.).

DĖMESIO! Visą atsakomybė už klaidingo pagalbos pranešimo perdavimą tenka įrenginio 
savininkui  ar  klaidingai  pagalbos  pranešimą  perdavusiam  asmeniui.  Atsakomybė  pagal 
administracinį teisės pažeidimų kodekso 186 straipsnį. 

5. ĮRENGINIO ER24 GSM FUNKCIONALUMAS
„ER24 GSM“ įrenginys skirtas išsiųsti pagalbos pranešimą visą parą dirbančiam CSP vieno 

mygtuko paspaudimu. Sveikatos sutriko, užpuolimo atvejais, esant ekstremaliai situacijai ar kilus 
pavojui asmens turtui bei gyvybei, vieno mygtuko paspaudimas užtikrina greitą susisiekimą su visą 
parą dirbančiu CSP ir efektyvų reikiamos pagalbos suteikimą. Įrenginys veikia vietovėse, kuriose 
yra GSM ryšys. Įrenginio funkcinės savybės:

 Vienu mygtuko paspaudimu užmezgamas balsinis ryšys su CSP;
 Automatinis atsiliepimas į įeinančius skambučius iš autorizuotų telefono numerių po 

tam tikro nustatyto kvietimų skaičiaus;
 Inicijuotas  balsinis  ryšys  tarp  įrenginio  ir  CSP  gali  būti  nutrauktas  tik  CSP 

operatoriaus;
 Nuolatinė ryšio patikra per GPRS;
 Išjungus iš elektros tinklo, maitinimą palaiko vidinis akumuliatorius (iki 12 val.)
 Perspėjimais  garsiniais  ir  šviesos  indikatoriais  apie  įrenginio  būklę  –  įjungtas  į 

elektros  tinklą,  maitinimas  iš  vidinio  akumuliatoriaus,  įeinantis  skambutis, 
akumuliatoriaus įtampa pasiekė kritinę ribą;

 Įrenginys  automatiškai išsijungia, kuomet vidinio akumuliatoriaus įtampa nukrinta 
žemiau nustatytos ribos ir automatiškai įsijungia paspaudus pagalbos mygtuką;

 Įrenginį  išjungus  iš  elektros  tinklo  ar  vidinio  akumuliatoriaus  įtampai  pasiekus 
nustatytą  ribą,  į  CSP išsiunčiamas  informacinis  pranešimas,  su  duomenimis  apie 
akumuliatoriaus įtampos lygį;

 Maksimalus  atstumas  tarp  įrenginio  ir  pagalbos  prašančio  asmens,  pagalbos 
prašymui perduoti balsiniu ryšiu – 2-5 m. 

Įrenginiui  esant  išjungtam  iš  elektros  tinklo,  vidinis  akumuliatorius  gali  palaikyti  jo 
funkcionavimą  iki  12  valandų.  Praėjus  12  valandų  po  įrenginio  išjungimo  iš  elektros  tinklo, 
įrenginys  išsijungs  automatiškai  (užges  visi  šviesos indikatoriai,  nebebus siunčiami  duomenys  į 
CSP). Tačiau paspaudus pagalbos mygtuką, vidinis akumuliatorius įsijungs ir pagalbos pranešimas 
bus išsiųstas į CSP. 
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6. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS SUTRIKIMAI
Dažniausiai  pasitaikantys  sutrikimai  ir  veiksmai,  kurių  reikia  imtis,  norint  pašalinti 

atsiradusius trukdžius.

SUTRIKIMAS VEIKSMAI
Įjungus  įrenginį  į  elektros  tinklą,  dega 
„Power“ ir „Net“ šviesos indikatoriai, bet 
neužsidega „GPRS“ indikatorius

° Įrenginio  pilnam  funkcionavimui  yra 
būtinas  GPRS  ryšys.  Patikrinkite  ar 
teisingai  prie  įrenginio  pritvirtinta 
antena,  ar  šalia  nėra  didelės  galios 
elektromagnetinių trukdžių šaltinių.

° Pabandykite  perstatyti  įrenginį  į  kitą 
vietą.

Įjungus įrenginį į elektros tinklą  dega visi 
trys  žali  šviesos  indikatoriai  („Power“, 
„Net“,  „GPRS“),  tačiau  spaudžiant 
pagalbos  mygtuką  indikatorius  „Alarm“ 
neužsidega

° Perkraukite įrenginį – išjunkite įrenginį 
iš elektros tinklo, palaukite maždaug 1 
min. ir vėl įjunkite.

Nepavykus atstatyti ER24 GSM veikimo, pristatyti įrenginį UAB „AKTKC“, Laisvės pr. 
3, LT-04215 Vilnius. 

Dėl pagalbos skambučių priėmimo kreiptis tel. (8-5) 244 00 03. 

 Garantija
1. Garantijos suteikimo sąlygos:

ER24 GSM įrenginiui (Įrenginiui) suteikiama 12 mėnesių garantija nuo jo įsigijimo pradžios.
Įrenginys arba jo priedai yra neremontuojami arba keičiami į analogiškus, jeigu įgaliotas techninės 
priežiūros centras nustatė, kad jie yra neremontuotini, ir gedimas atsirado dėl gamintojo kaltės.
Pakeisto  ar  sutaisyto  įrenginio  ar  jo  priedo  garantija  nepratęsiama  ir  garantinis  laikotarpis 
neatnaujinamas.

2. Garantija negalioja:
Įrenginio  korpuso  dalims,  antenoms  ir  kitoms  natūraliai  nusidėvinčiomis  dalims,  išskyrus  tuos 
atvejus, kai gamintojas pripažįsta tai kaip gamybos medžiagų broką.
Jei įrenginys sugedo nesilaikant vartotojo instrukcijoje numatytų sąlygų.
Jei įrenginys perdarytas ar pritaikytas naudoti ne pagal vartotojo instrukcijoje numatytas sąlygas 
arba buvo naudojami gamintojo neatestuoti priedai (baterijos, įkrovikliai ir kt.).
Jei  įrenginys  buvo  remontuotas,  perprogramuotas  asmenų  ar  techninių  centrų,  neturinčių  tam 
gamintojo  įgaliojimų,  buvo  pašalintas,  ištrintas,  sugadintas  ar  tapo  neįskaitomas,  priedų  serijos 
numeris.
Jei įrenginio gedimas atsirado dėl korozijos ar oksidacijos, kaip drėgmės ar skysčių poveikio; taip 
pat  žaibo,  trumpo  jungimosi,  staigaus  temperatūrų  pokyčio,  aukštos  ir  žemos  temperatūros, 
mechaninio, cheminio poveikio ar stichinės nelaimės.
Įrenginio baterijai, jeigu jos buvo neteisingai įkraunamos, arba buvo užtrumpinti kontaktai.

3. Gedimo  priežastys  ir  atitikimas  garantinėms  sąlygoms  nustatomi  ne  prekės  priėmimo 
vietoje, bet tik įgaliotuose techninės priežiūros centruose.
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PAGALBOS PASLAUGŲ VARTOTOJO ATMINTINĖ
Informacija
Telefonu:1812

Internete: www.aktkc.lt
Ką jūs turite žinoti

• Asmeninį slaptažodį 
• Sisteminį CSP telefono numerį 1812.
• Pagalbos paslauga teikiama įrenginio registracijos adresu. 

„Testinis  informacinis  pranešimas“ –  testinis  informacinis  pranešimas  atliekamas  Pagalbos 
mygtuko paspaudimu, kad būtų patikrintas techninių priemonių darbas bei ryšys.  CSP operatorių 
būtina informuoti, kad atliekamas „Testinis informacinis pranešimas“ ir nurodyti asmeninį 
slaptažodį. „Testinis  informacinis  pranešimas“  suprantamas  kaip  vienas  iš  „Informacinių 
pranešimų“.
„Pavojaus pranešimas“ – bet kuris „Informacinis pranešimas“ apie Klientui iškilusį pavojų ir/ar 
įvykusią nelaimę, nesantis „Testiniu informaciniu pranešimu“:

• Skambutis  (sujungimas balsu) iš ER24 GSM įrenginio į CSP su tolimesniu informacijos 
apie  iškilusį  pavojų  ir/ar  įvykusią  nelaimę  perdavimu  CSP  operatoriui  („Pavojaus 
pranešimas“);

• Skambutis (sujungimas balsu) iš ER24 GSM įrenginio į CSP ir „nutrauktas“ po sujungimo 
su  CSP nepateikiant  bet  kokios  informacijos  apie  iškilusį  pavojų  ir/ar  įvykusią  nelaimę 
(„Tuščiasis pavojaus pranešimas“);

• Skambutis (sujungimas balsu) iš ER24 GSM įrenginio į CSP „nenutrauktas“ po sujungimo 
su  CSP nepateikiant  bet  kokios  informacijos  apie  iškilusį  pavojų  ir/ar  įvykusią  nelaimę 
sujungimo su CSP metu („Tuščiasis pavojaus pranešimas“);

• „Informacinis pranešimas“ apie ER24 GSM įrenginio pagalbos mygtuko paspaudimą ir CSP 
operatoriui susisiekus su Klientu pavojaus kvietimo priežastims išsiaiškinti Klientas pateikia 
informaciją  apie  iškilusį  pavojų  ir/ar  įvykusią  nelaimę  („Pavojaus  pranešimas“)  ir/ar 
nepavykus susisiekti su Klientu ir/ar nepavykus išsiaiškinti informacijos apie iškilusį pavojų 
ir/ar įvykusią nelaimę („Tuščiasis pavojaus pranešimas“);

Pavojaus atšaukimas.  Klientas privalo atšaukti savo „Informacinį pranešimą“, jeigu jo manymu 
Pagalba  jau  nereikalinga  ar  „Informacinis  pranešimas“  buvo  klaidingas.  Pagalbos  atšaukimui 
Klientas  privalo  iš  ER24  GSM  įrenginio  paskambinti  į   CSP  „Sisteminį  numerį“  ir  pasakyti 
operatoriui asmeninį slaptažodį, nurodytą Sutarties skyriuje „Konfidenciali informacija“. 

DĖMESIO!  Bet  kuris  „Informacinis  pranešimas“,  Kliento  neatšauktas  trisdešimties  sekundžių 
bėgyje nuo jo priėmimo CSP, įvardinamas kaip „Pavojaus pranešimas“ ir CSP operatorius pradeda 
veikti taisyklėse nurodyta tvarka.

Bendrovė neatsako ir neprisiima įsipareigojimų jeigu: 
• „Pavojaus pranešimas“ iš ER24 GSM įrenginio į CSP negaunamas ar gaunamas dėl ryšio 

linijos ir/ar kitų techninių sutrikimų, nepriklausančių nuo Bendrovės, ir/ar įrenginys yra už 
GSM ryšio ribų. 

• Už reagavimo pajėgų iškvietimą iš Kliento ar kito asmens į CSP gavus klaidingą „Pavojaus 
pranešimą“.
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• Visą atsakomybę už klaidingo pagalbos „Pavojaus pranešimo“ perdavimą tenka Klientui ar 
klaidingą  pagalbos  „Pavojaus  pranešimą“  perdavusiam  asmeniui.  Atsakomybė  pagal 
administracinį teisės pažeidimų kodekso 186 straipsnį. 

• Nė  viena  iš  sutarties  šalių  neatsako  už  prisiimtų  įsipareigojimų  visišką  ar  dalininį 
neįvykdymą,  jeigu įrodo,  kad įsipareigojimų neįvykdė dėl  nenugalimos jėgos aplinkybių 
(Force Majeure).

• Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 
sužinojusi apie tokių aplinkybių atsiradimą,  privalo nedelsdama raštu informuoti  apie  tai 
kitą šalį.  Pranešime išdėstyti  faktai  turi  būti  patvirtinti  kompetentingos institucijos.  Jeigu 
nenugalimos  jėgos  aplinkybės  užsitęsia  ilgiau  kaip  penkiolika  (15)  kalendorinių  dienų, 
suinteresuotoji šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį.

• Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  yra  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Atleidimo  nuo 
atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  taisyklėse,  patvirtintose  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840.

Kaip elgtis išsiuntus pavojaus pranešimą?
• Jei  sveikatos  būklė  neleidžia  atsakyti  į  CSP  operatoriaus  skambutį  Pagalbos  prašymo 

priežastims paaiškinti, atrakinkite Objekto išorės duris, kad reagavimo pajėgos operatyviai ir 
netrukdomai galėtų patekti į Objektą ir laukite atvykstančios pagalbos.

• Tuo atveju,  esate  nutolęs  nuo Sutartyje  nurodyto  gyvenamojo  adreso,  jūs  turite  įvertinti 
situaciją ir imtis visų įmanomų priemonių, kad siunčiamos reagavimo pajėgos rastų jus kiek 
įmanoma  greičiau.  Esant  galimybei  po  pavojaus  signalo  pranešimo  tęskite  pokalbį  ir 
nenutraukite  balsinio  ryšio.  CSP  operatorius  galės  analizuoti  situaciją  ir  operatyviai 
koordinuoti reagavimo pajėgas.  

Bendros taisyklės:
• CSP operatoriai  neteikia  medicininių  konsultacijų  bei  nerekomenduoja jokių medicininių 

preparatų. Sveikatos sutrikimo atveju CSP operatorius perduoda pagalbos prašymą policijos 
komisariatui bei, esant poreikiui, palaiko nuolatinį ryšį su pagalbos prašančiu asmeniu iki 
atvykstant pagalbai.

• Jei keičiasi adresas ir kiti asmeniniai Sutartyje nurodyti duomenys, iš anksto reikia pranešti 
Bendrovei  apie  Sutarties  duomenų  pakeitimus.  Priešingu atveju  ekstremalioje  situacijoje 
operatyvus pagalbos suteikimas ir/ar jūsų suradimas bus apsunkintas arba neįmanomas.

• Neperduokite  tretiesiems  asmenims  ER24  GSM  įrenginio,  kurio  SIM  kortelės  numeris 
nurodytas  Sutarties  skyriuje  „ER24  GSM  duomenys“.  Gavus  pavojaus  pranešimą, 
reagavimo pajėgos bus nukreiptas ieškoti žmogaus (Kliento), apie kurį informacija nurodyta 
Sutartyje.  Jeigu  į  įvykio  vietą  atvykusios  reagavimo  pajėgos  neranda  neteisėtų  veiksmų 
požymių ir tiesioginio pavojaus turtui, gyvybei ir kliento sveikatai, pavojaus žinutė gali būti 
pripažinta melaginga. 

• Neišvykite iš vietos, iš kurios jūs išsiuntėte pavojaus signalą iki atvyks reagavimo pajėgos. 
Priešingu atveju, jūsų operatyvus suradimas ar pagalbos suteikimas ekstremalioje situacijoje 
bus apsunkintas arba neįmanomas.

• Vykstant  jums  nepažįstamu  maršrutu,  stenkitės  jį  įsiminti,  o  atvykus  į  nežinomą  vietą, 
sužinokite jos tikslų adresą. Iškilus ekstremaliai situacijai tai suteiks jums galimybę CSP 
operatoriui pranešti tikslesnę jūsų buvimo vietą.

• Iškilus  ekstremaliai  situacijai,  stenkitės  neprarasti  savikontrolės,  įsiminkite  požymius, 
išvaizdą,  o taip  pat  bet  kokią  kitą  informaciją  apie  asmenis,  kurie  jūsų atžvilgiu  atlieka 
neteisėtus  veiksmus.  Ta  informacija  leis  reagavimo  pajėgoms  operatyviai  surasti  juos  ir 
sulaikyti. 
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• Jeigu neteisėtus veiksmus atliekantys asmenys reikalauja atšaukti reagavimo pajėgų 
iškvietimą, paspauskite pagalbos mygtuką ir praneškite CSP operatoriui apie išsiųsto 
pavojaus pranešimo atšaukimą, nenurodydami pavojaus atšaukimo slaptažodžio arba 
nurodykite neteisingą slaptažodį. Tuo atveju jūsų skambutis bus vertinamas kaip pavojaus 
pranešimas ir CSP operatorius veiks Sutartyje nurodyta tvarka. 

• Kontroliuokite  įrenginio  padėtį  bei  stenkitės  išvengti  atsitiktinio  pagalbos  mygtuko 
paspaudimo. Tai sumažins melagingo reagavimo pajėgų iškvietimo tikimybę. 

Pagalbos paslaugą teikia:
UAB „AKTKC“ – Apsaugos centras
Laisvės pr. 3, 
LT-04215 Vilnius
Tel.: (8-5) 244 00 03
Fax.: (8-5) 216 84 62
www.aktkc.lt
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Techninės kontrolės skyrius

ER24  GSM įrenginio  funkcionalumas  patikrintas,  įrenginys  techniškai 

tvarkingas. ER24 GSM įrenginį tikrino techninės kontrolės skyrius. 

ER24 GSM įrenginio Nr.:______________

Patikrinimą atliko: bendrosios pagalbos gyventojams 

            projekto vadybininkė Aistė Spirgytė

           CSP vyr. operatorės pavaduotoja 

            Jolanta Kovaliova

Patikrinimo data: ________________
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