Slå på/av

Snabbguide SRT306i Personlarm
SRT3060300A19_QG_SV_STD

Tryck ner on/offknappen i fem sekunder.
Personlarmet
vibrerar och börjar slås
på eller av.

Larma
Tryck ned larmknappen
och håll den nedtryckt till
personlarmet vibrerar.
Personlarmet vibrerar
kort så fort larmet
registrerats.

Ljudsignal
Om SIM-kortet hamnat ur
position kan enheten ljuda.
Stäng av enheten, ta ut och
stoppa i SIM-kortet på nytt
och sätt på enheten.
On/Off
Samtal
Timer
Man down
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Statuslampor
GSM-status
Blinkar (röd)
Söker efter GSM-nätet.
Blinkar (grön) långsamt
Inloggad på GSM-nätet.
Blinkar (grön) snabbt
Samtal pågår.
Släckt
Personlarmet är antingen
avstängt eller i vänteläge.

MD-/GPS-status

Blinkar (grön)
Personlarmet har en
aktuell GPS-position.
Släckt
GPS är antingen avstängd,
i viloläge eller saknar GPSposition som är aktuell.
Mandown ej aktiv.
Blinkar (gul)
Mandown är aktiverat.
Blinkar (grön/gul)
Personlarmet har en aktuell
GPS-position.
Mandown är aktiverat.

TMR-/RF-status

Blinkar (grön)
Personlarmet har
kontakt med en radiotagg.
Släckt
Personlarmet saknar
kontakt med radiotagg.
Timerlarm ej aktiv.
Blinkar (gul)
Timerlarm är aktiverat.
Blinkar (grön/gul)
Personlarmet har kontakt
med en radiotagg.
Timerlarm är aktiverat.

Laddstatus (PWR)

(utan laddare i)
Blinkar tre gånger var
15:e sekund
Personlarmet är på och
visar med tre blinkningar
batteriets laddning.
Mycket bra batterinivå
grön

grön

Bra batterinivå
grön

grön

Lägre batterinivå
grön

röd

Dålig batterinivå
röd

röd

grön
röd
röd
röd

Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött
Personlarmet håller på att
stängas av.

Ladda (Laddställ)

Placera enheten i laddstället.

Ladda (USB)

Lyft gummi-fliken som
täcker laddningsuttaget.
Skjut in laddaren i laddningsuttaget.

Laddstatus (PWR)

(med laddare i)
Blinkar varannan sekund
(grön)
Personlarmet är på och
laddning pågår.
Blinkar varannan sekund
(röd)
Personlarmet är avstängt
och laddning pågår.
Lyser fast (grön)
Personlarmet är på och
batteriet är fulladdat.
Lyser fast (röd)
Personlarmet är avstängt
och batteriet är fulladdat.
Blinkar ihållande, omväxlande grönt och rött
Personlarmet håller på att
stängas av.

Laddtider

Vid första laddningstillfället
bör enheten laddas minst 4
timmar.
När enheten är urladdad är
uppladdningstiden minst 4
timmar.
Enheten bör laddas varje
dygn.
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