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Så här kommer du igång med ditt larm!  

Larmet är avstängt när det kommer till er och måste slås på utomhus innan användning. 

På höger sida av larmet (i stående riktning) finns en gummi-lucka. Lyft på den nedre luckan. Till 

vänster om SIM-kortet finns en switch som du kan föra upp eller ned.  

Uppåt – Avstängt. Nedåt- Påslaget 

Se till att samtliga lampor blinkar grönt (GSM PWR och GPS), så är det redo att provlarmas mot 

larmcentralen.   

Provlarmning 

Innan provlarm 

•  Ta en ny GPS-position utomhus – statusindikatorn längst ner till höger ska blinka, då har du 

en aktuell position. 

•  Kontakta alltid larmcentralen och meddela att du vill provlarma. 

• Tala om vilket personlarm som skall provlarmas. 

• Uppge personlig/gemensam kod 

• Fråga om belastningen tillåter provlarm nu. Lämpliga tider för provlarm är oftast: 09.00-

11.00, 14.00-16.00, 23.00-05.00 

• Provlarm utföres vid behov, normalt är en gång var tredje månad. 

Under provlarm 

• Tryck på den stora röda knappen och håll den intryckt tills larmdosan vibrerar (det tar ca 3 

sekunder) 

• Invänta att operatören får in aktuell position och att medhörningen fungerar. 

 

Ha som mål att personerna som använder larmen är de som gör provlarmen. Det är viktigt att 

användarna är trygga med hur larmen fungerar. 

Har ni några frågor kring larmet får ni gärna kontakta supportavdelningen på numret nedan eller via 

e-post, så hjälper vi er med eventuella frågor.    

Tack! 

Med vänlig hälsning  

Supporten 
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Vilket nummer har larmcentralen? 

Avarn – 010 222 31 31 

Avarn (Nokas) – 08 619 50 00 

Avarn (Nokas Skyresponse) – 010-21 090 79 

Kalmar – 0480 47 95 22 

Lövestad – 0417 788 00 

Räddningstjänsten Kristianstad – 044 20 07 15 

SOS – 021 30 07 20 

Securitas – 010 470 69 77 

Stanley – 077 175 00 75 

Södertörn – 08 721 23 34 

Tempest – 08 89 82 11  

Rapid - 08 733 35 73 

Cubsec - 0771-761 800  

 


