Snabbstart guide Posifon Navy
1. Ladda och starta din Posifon Navy.
Koppla in micro-USB kabeln i laddstationen och transformatorn för att sedan föra in
transformatorn i ett eluttag. Starta och ladda din Posifon Navy genom att placera den i
laddstationen så att metallkontakterna på klockans baksida placeras mot kontakten i
laddstationen. När klockan är rätt placerad så ger den ifrån sig både en ljud- och en
ljussignal. Den har då startat. En signal ges även när enheten är fulladdad.
Posifon Navy laddas fullt på mindre än 2 timmar. Ladda den en timme innan du
använder den första gången. Enheten bör inte laddas i mer än 4 timmar.
2. Meddela Posifon om din hemadress, för att få korrekta positioner.
Det är viktigt att uppge adressen där hemmafyrarna placeras vid igångsättandet. Tjänsten kommer visa denna
adress/position på kartan när enheten har kontakt en hemmafyr. Kontakta Posifons support för att göra det.
3. 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.
4. Alla knappar är aktiva som standard.
Larmknappen på Posifon Navy sitter i enhetens krona, klockan 3/bredvid siffran 15. Håll knappen intryckt i
1-3 sekunder för att larma. Förutom larmknappen så har Posifon Navy även fyra knappar i klockans ring.
För att aktivera dessa ska man göra ett kort tryck på larmknappen och sedan trycka hårt ovanför nummer
15/klockan 3, 30/klockan 6, 45/klockan 9 eller 60/klockan 24. När någon av knapparna aktiveras ger klockan en
tydlig återkoppling och den valda åtgärden aktiveras. Knappen 30 används som larmknapp och ger samma funktion
som larmknappen i enhetens krona.
Svara-knappen för inkommande samtal finns vid nummer 45 i ringen. Avbryt-knappen för att avsluta larm och
samtal finns vid nummer 15 i ringen. Med knappen 60 kan du förflytta dig mellan alternativ i klockans display, t ex
för att välja vilket förprogrammerat nummer som ska ringas upp. Knapparna kan inaktiveras.
5. Automatisk svarsfunktion vid samtal. Denna kan inaktiveras.
På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din Posifon Navy. Genom att ringa det numret så
kommer enheten att spela upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några
sekunder så kommer enheten att svara automatiskt. Samtalsfunktionen kan även inaktiveras. Kontakta Posifons
support för att ändra inställningar.
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