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Så här kommer du igång med ditt larm!  

Innan du installerar enheten rekommenderar vi att du 

laddar den i minst 3 timmar.  

Ta med larmet utomhus och håll in power/F2-knappen 

för att starta larmet. I displayen ser du status för; 

Mottagning, Batteri och GPS.  

Enheten är nu klar att provlarmas. 

 

Provlarmning 

Innan provlarm 

  Ta en ny GPS/GNSS-position utomhus – 

statusindikatorn ”GNSS” ska ha symbolen för ”GNSS 

är aktiverat”. 

  Kontakta alltid larmcentralen på telefon och 

meddela att du vill provlarma. 

 Tala om vilket personlarm som skall provlarmas. 

 Uppge personlig/gemensam kod 

 Fråga om belastningen tillåter provlarm nu. 

 Provlarm utföres vid behov, normalt är en gång var 

tredje månad. 

Under provlarm 

 Tryck och håll inne larmknappen i cirka ”tre sekunder” medan larmet vibrerar 5 gånger. 

Larmet kommer tystna någon sekund och sedan ge ifrån sig en sista vibration. Först då kan 

du släppa larmknappen.  

 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 
AddSecure Smart Rescue 
E-mail: support.smartrescue@addsecure.com   
Växel: 08 89 82 10 
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Vilket nummer har larmcentralen? 

Avarn – 010 222 31 31 

Avarn (Nokas) – 08 619 50 00 

Avarn (Nokas Skyresponse) – 010-201 090 79 

Kalmar – 0480 47 95 22 

Lövestad – 0417 788 00 

Räddningstjänsten Kristianstad – 044 20 07 15 

SOS – 021 30 07 20 

Securitas – 08 737 15 56 

Stanley – 077 175 00 75 

Södertörn – 08 721 23 34 

Tempest – 08 89 82 11  

Rapid - 08 733 35 73 

 


