MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um bracelete LifeCode®. Siga os paços abaixo para uma perfeita utilização. São apenas
três passos para mudar a forma como você utiliza suas informações médicas e de emergência.
O bracelete LifeCode® foi projetado para ser simples, intuitivo e prático. Qualquer pessoa poderá usar com facilidade o
software e disfrutar de suas inúmeras aplicações.
LifeCode é à prova d'água e resistente a impactos.
Primeiro Passo
Inserir o USB do bracelete na porta USB do seu computador.
O Auto Play de seu computador irá reconhecer automaticamente o software. Pode acontecer que o tipo de computador,
sistema operacional, antivírus ou algumas configurações personalizadas, bloqueiem essa função automática. Neste caso,
o Auto Play irá abrir uma janela de visualização.
Clique em "Abrir pasta” para exibir o arquivo.
Ao clicar duas vezes consecutivas no ícone LifeCode, você será encaminhado ao site do SaúdeControle (seu computador
necessita estar conectado à internet).
Segundo Passo
Em sua primeira utilização, você necessita criar um novo perfil:
Caso já possua uma conta no SaúdeControle, basta entrar em seu perfil inserindo seu login e senha para ter acesso ao
site e sincronizar suas informações com seu LifeCode (vide explicação abaixo)
Para criar um novo perfil, basta clicar em “novo usuário”, na janela inicial.
Feito isso, uma nova janela irá se abrir solicitando dados para realizar seu cadastro (e-mail, CPF e senha). Após inserir
essas informações clique em “Cadastrar”
Após ser realizado o cadastro da conta será enviado um e-mail de confirmação para o e-mail cadastrado. Acesse sua
conta e clique no botão de confirmação “Aqui”.
Realizada a confirmação, volte para a tela de cadastro e clique em “Continuar”, depois analise os termos do usuário e
aceite se concordar.
Caso você não tenha recebido o e-mail de confirmação, siga as orientações descritas na página inicial do cadastro.
Terceiro Passo
Para ter acesso completo as funcionalidades do SaúdeControle, clique no botão “Vale Licença” (em laranja no lado
direito superior da tela inicial).
Seu vale licença com 16 caracteres está localizado no cartão VALE LICENÇA que veio dentro da caixa.
Insira os caracteres nos campos solicitados e clique em “enviar”.
Pronto, agora é só iniciar o cadastro de suas informações.
Cadastro das Informações - WEB
O quadro inicial contém diversas figuras. Ao clicar em cada uma delas, a especialidade selecionada abrirá os campos para
cadastro. Recomendados cadastrar as informações na ordem indicada pelo sistema, iniciando o cadastramento pelo
perfil, depois histórico familiar e assim por diante.
O menu superior (linhas brancas ao lado do logo SaúdeControle) também possui diversos campos que devem ser
acessados e preenchidos.
Pronto, você está apto para desfrutar de toda a tranquilidade e praticidade que o bracelete LifeCode® e o SaúdeControle
irão lhe proporcionar.

Exportação do Perfil para o LifeCode
Após o preenchimento do perfil, ou a qualquer momento após isso, é possível exportar seu perfil para o bracelete
LifeCode. Para tanto, siga os passos abaixo:
1-) Insira seu LifeCode na porta USB de seu computador.
2-) Acesse o site do SaúdeControle e efetue seu login.
3-) Clique no botão “LifeCode – Exportar dados” localizado na parte superior direita da tela inicial de seu perfil.
4-) Um arquivo HTML foi baixado para sua área de downloads de seu browser. 5-) Salve esse arquivo dentro de seu
bracelete LifeCode.
Leitura do Perfil - LifeCode
Para leitura do perfil, basta inserir o USB do bracelete LifeCode® na entrada USB de um computador e após a abertura da
pasta de arquivos, clique no arquivo “Emergência clique aqui”
IMPORTANTE: Retirar a chave USB de seu computador sem executar o procedimento correto poderá causar danos ao
software.
Para retirar seu bracelete LifeCode® corretamente de qualquer computador, siga os paços descritos abaixo:
PC
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Feche todas as janelas relacionadas ao software.
Clique com o botão direito do seu mouse no ícone do disco removível e selecione a opção “ejetar”.
Retire o bracelete LifeCode® de seu computador.

12-

Feche todas as janelas relacionadas ao software.
Clique no botão “arquivo” na barra superior (topo da tela) e selecione a opção “ejetar”. Caso apareça um
ícone LifeCode® em sua tela inicial, você deverá selecioná-lo segurando a tecla “comando”. No menu,
selecionar a opção “ejetar”
Retire o bracelete LifeCode® de seu computador.

Mac
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Se você tiver um smartphone ou tablete, poderá realizar o download do software SaúdeControle na apple sotore ou
google play e ter acesso a suas informações em seus dispositivos móveis.
Manutenção, conservação e Limpeza
Uma vez que o bracelete LifeCode® pode ser utilizado na água, o USB que contém o software não é colado a pulseira.
Siga as orientações abaixo para garantir um perfeito funcionamento de seu bracelete LifeCode®
1-

Retire a memória USB da ranhura; A melhor forma de realizar este procedimento é unir as duas pontas do
bracelete LifeCode® (sem posicionar a bainha de fechamento) e pressionar o lado do bracelete que não possui
o símbolo da saúde e puxar. O chip USB não sai com facilidade, portanto tome cuidado para não danificá-lo.
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Seque o bracelete com um pano limpo e assopre as duas cavidades onde o USB fica armazenado e seque-as
com um cotonete para retirar qualquer eventual acumulo de água.
Lave o USB em agua fria corrente e seque-o bem utilizando um pano limpo e macio.
Insira novamente o USB no bracelete (lado que possui o símbolo de saúde) até o final.
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IMPORTANTE: Não utilize solventes ou detergentes químicos para limpar o USB
Especificações:
Software LifeCode é compatível com o Microsoft Windows-XP-Vista-7-10, MAC OS X 10.4.4 ou superior. Processador
mínimo exigido: Pentium 4 (1,5 GHz) RAM mínima: 1 Giga. Porta USB: 2.0.
Temperatura de funcionamento: -40 a +70 ° C. Resolução: Optimizado para visualização em 1024x768.
Informações e assistência:
Tel. (11) 2963-5210
E-mail. contato@mylifecode.com.br
http://www.mylifecode.com.br

