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LARM AKTIVERAS LARM GÅR KONTAKTPERSON OCH/ HJÄLPINSATSER

FRÅN ENHET VIA GPRS ELLER LARMCENTRAL KOMMER PÅ PLATS

FÅR IN LARMET



Specifikationer TWIG

 Möjlighet till inomhuspositionering

 GPRS

 GPS

 Möjlighet till ManDown

 Batteritid 35 timmar

 3G, högtalare, mikrofon och vibrator

 Väger endast 49 gram

 Kopplas till valfri larmcentral eller intern mottagare



Vad som ingår i TWIG paketet

 Larmenhet

 Micro USB cable

 Reseadapter

 Bältesclip

 Broshyr

 Rutin för provlarm



Installation

 Innan du installerar enheten rekommenderar vi att du laddar den i minst 3 timmar.

 Håll in F2 för att starta larmet.

 I displayen ser du status för; Mottagning, Batteri och GPS. Mer info om symboler finner du på sida 8. 

 Enheten är nu klar att användas.



Förslag på rutin

Stäm av med din organisation vad ni har satt upp för rutiner gällande personlarmen. Nedan följer de 
rekommendationer vi råder varje brukare av larm att använda sig av

 När personlarmet ej används, sätt det på laddning för att säkerställa enhetens batterinivå.

 Vid användning rekommenderar vi att ha larmet i ett av tillbehören.

 Stäng i regel aldrig av larmet.

 Samtliga potentiella användare av larmet bör ha provlarmat minst 2ggr/år. •  Vid användning 
rekommenderar vi att ha larmet i ett av tillbehören.









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, och vilket enhet som skall provlarmas.

Uppge personlig/gemensam kod

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

 Innan 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.



Funktion

Högtalare & mikrofon

Personlarmet har en inbyggd högtalare, samt en mikrofon med hög känslighet. Högtalaren kan bland annat 
användas vid samtal och ManDown-varning.

I ert kundspecifika utbildningsmaterial kan ni se vilka inställningar som gäller just era personlarm.

SIM-kort

Enheten bör vara avstängd vid SIM-kortsbyten.

För att byta ut SIM-kortet, lyft gummifliken, tryck in SIM-kortet lätt, släpp så att SIM-kortet åker ut en bit och 
ta ur SIM-kortet. 

Sätt i det nya SIM-kortet och skjut in det tills det klickar. 



Funktion

Larmknapp

Twig Embody är inställd så att man håller inne larm- knappen i tre (3) sekunder för att larma. Personlarmet 
vibrerar under tiden knappen ska hållas in, när vibrationen slutar kan du släppa. 

Då skickas larm, din position skickas via SMS och/eller IP och ett samtal kopplas upp.

Funktionsknappar

Knapparna kan konfigureras för en rad olika funktioner, exempelvis för att ringa samtal eller skicka SMS till 
ett förprogrammerat nummer.



Support

 Kontakt 
– Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster 

– Telefon: 08-89 82 10 

– Mail: support.smartrescue@addsecure.com

Lycka till med användandet av larmet!


