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11 Sammanställning av lampindikationer
Status
Startknapp Av/På
Söker nätverk
Skickar eller tar emot data.
Standby (ansluten till GSM-nätet)

Indikation
Grön & orange lampa kontinuerligt tända (ett fåtal
sekunder)
Grön lysdiod blinkar varje sekund. I vissa fall några minuter.
Grön lysdiod är tänd kontinuerligt. Knapparna är inte
aktiverade.
Grön lysdiod blinkar en gång var 3:e eller 5:e sekund
beroende på version.

Söker GPS-position

Grön lysdiod blinkar var 3:e eller var 5:e sekund (beroende
på version), varannan gång två blinkningar, varannan gång
en blinkning, under 0-3 minuter. Om enheten inte får en
position, fortsätter den att återgå till en grön blinkning var
3:e/5:e sekund.

Under uppringning och vid pågående
röstsamtal (utgående och inkommande)

Grön och orange lysdiod blinkar omväxlande.

Skickar SMS

Grön och orange lysdiod blinkar omväxlande.

Batteriladdning

Orange lysdiod är tänd kontinuerligt

Batteriet är fulladdat med laddaren ansluten. Orange lysdiod lyser med avbrott var 3 sekund.
Lågt Batteri

Orange lysdiod blinkar var 5 sekund.

Stänga Av

Grönt och orange lampor tänds kontinuerligt tills Posifon
trygghetsmobil är helt avstängd.

Kontakt
Posifon AB
Adress:
Hemsida:
Tel. support:
Mail support:

Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg
www.posifon.se
031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)
support@posifon.se
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Snabbguide – Trygghetsmobil TM4
Detta är en sammanfattning av de funktioner som finns Posifons trygghetsmobil TM4 har. Många av
funktionerna kan anpassas på olika sätt. Detta beskrivs i ”Snabbguide för administratörer”.
Snabb Uppringning #1/ Minska
volym
Snabb Uppringning #2 /Tyst
Snabb Uppringning # 3/ Öka Volym

Högtalare

Orange lysdiod - batteristatus

Grön lysdiod - mobilnätstatus
Lägg på, stäng AV/ PÅ
Larm knapp/Trygghetslarm
Svara

Tänk på
•
•
•
•
•
•
•

För att kunna ringa och larma måste den gröna lysdioden blinka ca var 3e eller var 5e sekund
(beroende på version).
Om ingen lysdiod lyser eller blinkar är trygghetsmobilen avstängd.
Om grön lysdiod blinkar varje sekund är trygghetsmobilen inte ansluten till mobilnätet.
Normalt kan GPS inte bestämma positionen inomhus. I vissa lägen erhålls ändå en position men
med avvikelse.
Trygghetsmobilen är vattentålig och klarar att användas i olika väder. Den är däremot inte gjord
för att klara av dusch eller bad och detta täcks inte av funktionsgarantin.
Funktionen kan inte garanteras vid temperatur under -10° C.
Vid frågor, kontakta Posifons support.
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1 Sätta på Trygghetsmobilen
Trygghetsmobilen startar automatiskt då den sätts i laddaren om den är avstängd innan. Manuellt startar
du trygghetsmobilen genom att hålla nere strömbrytaren (röd lur) i minst 2 sekunder. Då händer:
1. En ljudsignal hörs.
2. Grön lysdiod blinkar varje sekund tills den fått kontakt med mobilnätet. Detta kan ta från
någon minut till flera minuter.
3. När trygghetsmobilen har kontakt med mobilnätet lyser grön lysdiod periodiskt under ett par
minuter. Då förbereds trygghetsmobilen med valda inställningar.
4. Då trygghetsmobilen är klar att använda blinkar den gröna lysdioden var femte eller var tredje
sekund (beroende på version).

2 Stänga av Trygghetsmobilen
Tryck och håll ned strömbrytaren (röd lur) i minst 2 sekunder. Då händer:
1. En ljudsignal hörs (kan avaktiveras).
2. Båda lysdioderna tänds kontinuerligt under ett par sekunder.
3. Vänta fem sekunder, när Trygghetsmobilen är avstängd slocknar båda lamporna.
Det går att ställa in trygghetsmobilen så att den alltid är påslagen så länge batteriet har laddning. Då
händer inget om du trycker på denna knapp.

3 Larma
Tryck och håll in Larm-knappen
tills ett pip hörs. Då händer:
1. Ett fördefinierat SMS skickas till ett förbestämt mobilnummer
2. En ringsignal hörs och de gröna och orange lamporna blinkar omväxlande. Trygghetsmobilen
ringer då till det första av upp till fyra förinställda larmnummer. Om ingen svarar ringer den nästa
nummer i tur och ordning tills svar erhålls. Obs: om t.ex. en automatisk telefonsvarare besvarar
samtalet kan du ringa nästa nummer genom att trycka på larmknappen igen.
3. Din position fastställs med GPS (om du är utomhus) och positionsuppgifterna skickas automatiskt
till Internettjänsten www.posifonomsorg.se.

4 Larma när Trygghetsmobilen är avstängd
Tryck och håll in larmknappen
i minst 1 sekund. Då händer:
1. De gröna & orange lysdioderna tänds och kommer att lysa tills ett pip hörs.
2. Trygghetsmobilen sätts på automatiskt enligt punkterna 1.2 – 1.4 varefter larmproceduren
utförs automatiskt enligt 3.

5 Ringa samtal eller skicka SMS
Du kan kontakta upp till 3 förinställda telefonnummer genom att trycka på knapparna för
snabbuppringning. I förväg är respektive knapp inställd för att antingen ringa ett samtal eller skicka ett
SMS med förbestämd text.
Håll ner en av knapparna
tills en ljudsignal hörs. Då händer:
1. De gröna och orangefärgade lysdioderna blinkar alternerande.
2. När lysdioderna slutar blinka är samtalet kopplat alt. Sms-meddelandet skickat.
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6 Ta emot inkommande telefonsamtal
Vid inkommande telefonsamtal blinkar lysdioderna omväxlande och en samtalssignal ljuder. Denna signal
hörs även om övriga pipsignaler är avstängda.
Om trygghetsmobilen är inställd för Autosvar besvaras samtalet automatiskt efter två signaler och du
behöver inte trycka på någon knapp. Om trygghetsmobilen är inställd för manuellt svar besvarar du
samtalet genom att trycka på svarsknappen
.

7 Avsluta samtal
Avsluta ett samtal genom att trycka på knappen
, stänga av.
Samtalet avslutas också då den andra parten lägger på. När samtalet avslutas hörs ett pip och den gröna
lysdioden börjar blinka var 5 sekund (normalläge).

8 Justera högtalarvolymen
Under samtal, kan du höja
som volymkontroller.

och sänka volymen

med vänster och höger snabbuppringningsknappar

9 Tyst läge
Vid Tyst läge är högtalaren avstängd, och konversation går endast från Trygghetsmobilen till den andra
parten. För larmsamtal väljer man med en generell inställning om samtalen skall vara tysta eller vanliga.

10 Ladda batteri
Trygghetsmobilen innehåller ett uppladdningsbart batteri som måste laddas med jämna mellanrum. När
batteriet håller på att ta slut börjar orange lysdiod blinka. Larmmobilen kan också sända ett Smsmeddelande att batteriet håller på att ta slut till ett nummer du själv väljer.
Beroende på hur trygghetsmobilen används kan batteriet hålla upp till 90 timmar. Vi rekommenderar
dock att batteriet laddas en gång per dygn rutinmässigt för att säkerställa att det alltid finns
batterikapacitet:
1. Anslut den medföljande laddaren till vägguttaget och sedan till Trygghetsmobilen.
2. Den orange lysdioden lyser kontinuerligt under laddningsprocessen.
3. Trygghetsmobilen sätts på automatiskt och börjar ansluta sig till mobilnätet.
4. När batteriet är fulladdat lyser den orange lysdioden kontinuerligt och blinkar var 3 sekund.
5. Koppla ur laddaren från trygghetsmobilen och sedan från vägguttaget.
Batteriet kan laddas hundratals gånger, men så småningßom har det tjänat ut. När samtalstiden och
passningstiden börjar förkortas märkbart, bör batteriet bytas ut.
Kontakta Posifon för att få ett nytt batteri installerat. Du får inte öppna Trygghetsmobilen själv.

