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Snabbstart guide Posifon SmartSole 

1. Ladda din Posifon SmartSole 

Koppla in USB-kabeln i laddningsplattan och i strömadaptern. Stoppa sedan 

adaptern i lämpligt eluttag. Lägg SmartSole på plattan och matcha ladd-

symbolen på SmartSoles undersida med laddningsplattans mittpunkt. När LED-

lampan runt laddaren ändrar färg till blå färg så laddar SmartSole, lyser den 

grönt så laddar den inte. När SmartSole laddat i 30 sekunder så slocknar LED-

lampan. Det tar ungefär fyra timmar att ladda SmartSole fullt om batteriet har 

varit urladdat.  

 

 

2. Logga in via webbläsare eller i appen på din SmartPhone. 

I medföljande leveransbrev finner du inloggningsuppgifter till systemet 

www.posifoncare.se och appen PosifonCare.  Appen finns både till Android 

och iPhone telefoner. Sök på PosifonCare i Google Play eller App Store för 

att hitta den. Via appen kan du söka var brukaren befinner sig och hantera 

larm. Via webbgränssnittet kan du utöver detta också göra de inställningar 

som önskas. Detta kan göras från olika datorer så länge rätt 

inloggningsuppgifter används.  

 

 

 3. Väck Posifon SmartSole 

 

Skaka den högra sulan lite lätt i några sekunder och placera den på ett ställe så 

att sulan har fri sikt mot himlen. Inom någon minut kommer sulan att meddela 

sin position. Starta en sökning i appen eller via internetportalen för att se 

positionerna.  

Se till att slutföra steg ett till tre innan du börjar med 

steg fyra. Efter att ni klippt och anpassat sulans storlek 

kan ni inte ångra ert köp.   

 

4. Anpassa Posifon SmartSole  

 

Ta ut båda sulor i nuvarande skor och använd de som en mall. Lägg respektive 

sula ovanpå SmartSole och använd en penna för att rista in hur ni skall klippa 

SmartSole för bästa passform. Tänk på att ni ska bara klippa i framdelen vid 

tårna, se bilden till vänster.  

Klipp inte i den gröna delen av sulan runt hälen och 

hålfoten! 

http://www.posifoncare.se/

