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Övergripande beskrivning – Personlarmsapp

Styrs via app i mobiltelefon

Larmtjänst via larmcentral

Positionering via mobiltelefonens GPS

Röstsamtal med tvåvägskommunikation (endast android)

Kan larma via extern larmknapp



Logga in

• Skriv in telefonnummer med +46 i början i 
det övre fältet.

• Skriv in behörighetskod/pinkod

• Tryck sedan på Logga in.

• Första gången du öppnar applikationen 
kommer den be om tillåtelse för att få 
tillgång till information och funktioner.

• Tryck på Tillåt eller Tillåt alltid på samtliga 
pop-upp rutor för att larmappen skall 
fungera på bästa sätt.
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Larmskärm

• Här ska det alltid stå ”Strömsparläge”

• Här visas vilken larmcentral larmet är 
anslutet till

• Om du har ett förinspelat meddelande syns 
det här

• Här syns det hur exakt din position är. Mer 
exakt om platstjänster tillåts alltid och om 
telefonen är ansluten till tex Wifi.

• Om du har en extern larmknapp (Safeclick) 
ansluten syns det i form av batterisymbol 
under

• Larmknapp = röda rutan (alltid tillgänglig)

Batterisymbol = Safeclick (extern larmknapp)
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Meny

• Under sidomenyn i appen hittar man nedan 
funktioner

• Larm tar dig tillbaka till larmskärmen

• Spela in ett meddelande som följer med när 
du larmar

• Ställa in timerlarm

• Inställningar

• Information om applikationen 
och kontaktuppgifter för support
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Spela in meddelande

• För att spela in ljudmeddelande som följer med ett larm 
tryck på record(röd knapp) för att påbörja inspelning.

• Tryck på stoppknappen när du spelat in ditt 
meddelande

• Tryck på play för att spela upp och lyssna på ditt 
sparade meddelande

• För att radera ett ljudmeddelande tryck på symbolen 
för papperskorg

• Efter man spelat in ett meddelande syns detta 
på larmskärm samt hur långt meddelandet är
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Säkerhetstimer

• Ställ in en tid när du förväntas vara klar med 
ditt besök eller det arbetet du ska utföra, t ex 
60 min.

• Du har möjlighet att skriva ett 
textmeddelande med detaljerad information 
som följa med larmet om timern löses ut. Ett 
exempel kan vara ”Besök hos Kalle Karlsson, 
Adress xxx, Våning xx, Portkod xx.”

• När du har ställt in tiden och skrivit 
meddelandet kan du aktivera en eller två 
påminnelser (5 minuter och/eller minut) innan 
timern löper ut. Detta för att du inte ska 
glömma bort timern och skapa ett falsklarm.

• Avbryt säkerhetstimerns nedräkning genom ett 
trycka ”Avbryt” och knappa in din 
behörighetskod.

• Nedräkningen för säkerhetstimern syns sedan 
på larmskärmen
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Inställningar

• Byt användare: för att kunna byta användare eller logga ut ur larmläget 
måste man slå in sin behörighetskod/pinkod

• Uppdatera profilbild: Här kan du ändra/lägga till en bild på dig som följer 
med larmet om det aktiveras

• Alarmserviceläge: Ska alltid vara markerad, alarmserviceläge innebär att 
larmet är påslaget

• Testlarmläge : Om du vill testa ditt larm men utan att det går skarpt till 
en larmcentral

• SafeClick: När du ansluter din externa larmknapp så måste denna 
funktion vara påslagen

• Klickmönster för att larm: Här ställer du in hur du trycker på din anslutna 
SafeClick för att aktivera ett larm

• Anslut till ny SafeClick: behövs bara göras första gången du ansluter, eller 
efter tex batteribyte

• Skicka felrapport: Denna rapport går idag till skyresponse

• Version: nuvarande version av din larmapp
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Testlarmläge

• Om du vill testa ditt larm men utan att 
det går fram till larmcentral

• Bocka i ”Testlarmläge” och aktivera 
därefter ett larm från larmskärmen eller 
Safeclick

• OBS: var noga med att texten 
TESTLARMLÄGE syns över larmskärmen 
in man aktiverar ett larm för att 
undvika fel-larm
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Anslut Safeclick
• Håll in den svarta knappen på din Zafeclick tills den piper och 

blinkar. Nu är knappen påslagen

• Om knappen inte har varit ansluten till telefonen på 48-72 h 
så går den i viloläge och ovan steg behöver repeteras

• Öppna din Personlarmsapplikation och tryck på inställningar

• Om det är första gången du ska ansluta din Safeclick ska du 
trycka på ”Anslut till ny Safeclick”

• Har du haft din Safeclick ansluten till din mobil tidigare ska 
du aktivera ”Safeclick” genom att bocka i knappen för 
Safeclick

• När safeclick är ansluten syns detta också på larmskärmen i 
form av en batterisymbol som även indikerar hur mycket 
batteri som finns kvar in denna

• OBS: efter att Safeclick anslutits, välj också 
ett "klickmönster" under inställningar. Detta styr hur man 
trycker på Safecklicken för att aktivera ett larm

• Trippelklick (standard), långt tryck och kort, kort långt 
tryck 
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Aktivera ett larm

Tryck+håll

• För att aktivera larmet, tryck och håll nere den 
fyrkantiga röda knappen i 3 sekunder.

Tryck+håll

• Svep till vänster på den röda knappen för detta 
larmalternativ. För att aktivera larmet:

• Tryck och håll nere knappen

• När du släpper knappen aktiveras larmet

• När du har släppt har du 10 sekunder på dig att 
avbryta larmaktiveringen med din 
behörighetskod.

Larma från Safeclick

• För att aktivera larmet, tryck på Safeclicken enligt 
inställt "klickmönster"
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Vid aktiverat larm

• Den röda larmknappen på "larmskärmen" blir grå och 
går ej längre att trycka på.

• Larmstatus ändras från --:-- till AKTIVT LARM.

• Telefonen vibrerar för att indikera att ett larm har 
utlösts.
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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!


