
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruksanvisning 
 

  



  



Tack för att ni valt att köpa Posifon Active.  

Posifon Active är utvecklad för den aktiva användaren där den personliga integriteten 

är viktig. Enheten är både enkel, sportig och trygg att använda. Den är diskret, har 

lång batteritid och liknar mer ett aktivitetsband än ett mobilt trygghetslarm. Men den 

har inbyggd larmfunktionalitet och dubbelriktad talfunktion. 

Den här en bruksanvisning som innehåller information om: 

1. Hur du installerar vår app. 

2. Hur man använder larmfunktionen. 

Behöver du mer information? 

Posifons team är alltid nära: var vänlig skicka ett mail till support@posifon.se eller ring oss 

på 031 360 8770, måndag till fredag mellan 08:00 och 17:00. 

1. Installera appen och aktivera Active 

Hämta appen PosifonCare i Google Play eller AppStore (kommer snart) 

Installera och öppna appen.  

 

Logga in med de uppgifter du fått av Posifon eller från kommun/landsting. 

Exempel på vad man kan göra i appen: 

• Se Actives position 

• Ring Active vid larm  

• Stäng av larmet 

• Ta emot meddelanden om batteristatus 

 



Använd armbandet (trygghetslarmet) 

Laddning 

Ditt Active larm är nästan klar för användning! Du behöver bara ladda den. 

Koppla in laddarens kabel i USB-kontakten på Active-enheten och i strömadaptern. 

Stoppa sedan adaptern i lämpligt eluttag. Det tar ungefär två timmar att ladda Active. 

Batteriet är fulladdat när enhetens display slutar blinka och visar ett batteri som har 

alla staplat fyllda. Bilden nedan visar ett batteri som är till 80% laddat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGT: Om du ser en annan symbol än batterisymbolen vid laddning då 

uppdaterar vi enheten, denna process tar bara några minuter.  

Avvakta tills du ser batterisymbolen igen innan du drar ur laddaren. 

Daglig användning av din Active enhet: 

 

 

I bruksanvisningen refererar vi till att trycka på enhetens display. Bilden ovan 

tydliggör vad vi menar med det.  



 

1x Ett kort tryck på enhetens display visar dig tiden. 

 

2x Två korta tryck på enhetens display visar batteriladdningsnivån.  

 

Larma  

 

 

Tryck och håll enhetens display nedtryckt i fyra sekunder tills stapeln fyller enhetens 

display från vänster till höger.  

Släpp sedan displayen, du kommer se att enhetens display börjar räkna ner från 20 

sekunder. När nedräkningen når 15 så kommer enheten börja spela en Morsesignal 

så man inte larmar av misstag.  

När SOS-symbolen slutar blinka har larmmeddelandet levererats till larmmottagare.  



Den som accepterar larmet kan ringa till enheten och den kommer då automatiskt att 

svara på samtalet. Om flera larmmottagare ringer upp så kommer ett flerpartssamtal, 

med alla involverade, att genomföras. Ni kan då tillsammans bestämma hur ni ska 

lösa den uppkomna situationen. 

Tips! Ladda hela ditt armband efter varje larm. 

 

Oavsiktligt larm 

 

Under nedräkningen kan du avbryta larmet med en kort tryckning på enhetens 

display. Detta stänger av larmet. 

 

Stänga av ett pågående larm när behovet upphört 

 

När ditt armband är i larmstatus (SOS) kan du stänga av larmet med ett antal (7) 

korta tryck på enhetens display, tills SOS försvinner på displayen. Larmet stängs 

också av om du kopplar in armbandet till eluttaget med hjälp av laddaren. 

  



Handhavande 

Bär din Active-enhet hela tiden: på natten, i duschen, när du tvättar disken och när 

du tränar. Det finns ingen anledning att oroa sig för; ditt armband är lätt, flexibelt, 

vattentätt och antiallergiskt. 

Och med larmet på, är du trygg. 

Använd ditt larm överallt: Active fungerar inomhus och utomhus. 

 

Utgå dock från grundregeln att ingen elektronik gillar vatten. Den är vattentätt vid 

leverans, men med ett aktivt användande och regelbundna stöttar finns en risk att det 

med tiden kan läcka in vatten och att den då faktiskt kan ta skada. Vi avråder därför 

från att till exempel bada med enheten på.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti 

Posifon lämnar ett års garanti på Active och alla tillbehör om inget annat 

överenskommits. Denna garanti träder i kraft vid inköpsdatumet och gäller ett år 

framåt. Delar eller enheter som levereras som ersättning är antingen nya eller 

likvärdiga i prestanda med nya delar.  

 

Kontakt: 

 
 
Posifon AB 
 
Adress:  Sven Hultins Gata 9C,  

412 58 Göteborg 
Hemsida:   www.posifon.se 

Tel. support:  031 360 75 24  
(dagtid 8.00–17.00) 

Mail support:  support@posifon.se 

 

 

Bra att tänka på 

1x Ett kort tryck på enhetens display visar dig tiden. 

2x Två korta tryck på enhetens display visar batteriladdningsnivån. 

 

• Larma genom att tryck och håll enhetens display nedtryckt i fyra 

sekunder tills stapeln fyller enhetens display. 

 

Ha för vana att alltid ladda Active efter ett larm.  

 

• Råkar du larma av misstag?  

Under nedräkningen kan du avbryta larmet med en kort tryckning på 

armbandets display. Detta stänger av larmet.  

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i 

något fritextfält i PosifonCare. 

 

 

 

 

 


