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Snabbguide Twig Neo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(B) Primär 

larmknapp/SOS 

knapp 

Digital display. 

Information om 

batteristatus, 

mobiltäckning 

mm. 

Textmeddelande

n  tas emot här. 

(D) Vänster 

funktionsknapp. 

Standard 

funktioner: Ring, 

sänd 

meddelanden, 

scrolla uppåt. 

(C)Höger 

funktionsknapp.  

Standard 

funktioner: Sätt 

på/av larm, stäng av 

eller avsluta samtal, 

scrolla neråt 

Menyknapp för 

fler funktioner 

Konfigurerbara 

digitala 

funktionsknappar. 

Tex höj/sänk volym, 

assistenslarm 

(A) Plats för laddare 

Skruvskyddad SIM 

kort lucka 
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Främsta funktioner 

 

Funktion Knapp Anvisning 

Ladda A Anslut laddare till enheten. Tänk på att ladda varje 

dag.  

Larma B Tryck snabbt två gånger på knappen (inom två 

sekunder) så aktiveras larmet och går iväg direkt. En 

lång vibration bekräftar att larmet har gått i väg. 

Slå på/av C Tryck in knappen(3sek) tills vibration som bekräftar 

att larmet håller på att stängas av 

Internlarm D Tryck snabbt tre gånger på grön pil (inom tre 

sekunder) så aktiveras det interna larmet. Alt. 

skrolla i listan till Intern-ikonen och klicka 2 ggr 

Kvittera mottaget internlarm C Enkelklick för att kvittera ett larm 

Funktion SRD ingen Förprogrammerad för att läsa av inomhuspositioner 

Funktion ManDown menyval Aktiveras/inaktiveras enkelklick på menyval(se ikon) 

 

 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH ENHETSKNAPPAR 

 

Knapp Beskrivning 

 

Vänster funktionsknapp (SKICKA/F1). Standardfunktioner: ring, 

skicka meddelanden, rulla uppåt. 

 

 

Höger funktionsknapp (AVSLUTA/F2). Standardfunktioner: slå 

på/av, släpp/avsluta/avbryt samtal, scrolla nedåt 

 

Menyknapp. Meny för enhetsfunktioner, acceptera funktionsval, 

visa enhetsmeny 

 

TWIG Neo SOS-knapp. Starta SOS-cykeln. 
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MENYFUNKTIONER OCH KONFIGURERADE FUNKTIONSKNAPPAR 

Ikon Beskrivning 

 
Assistanssamtal/meddelande. 4 valfria telefonnummer att ringa 

eller skicka sms. 

 

Ström PÅ/AV. Slå på och av strömmen. 

 

GNSS PÅ/AV. Aktivera eller avaktivera GNSS-satellitpositionering. 

 
ManDown PÅ/AV. ManDown-funktionen är aktiverad eller 

inaktiverad. När det är aktiverat varnar enheten när 

konfigurerade regler uppfylls. 

 
ManDown paus. Inställning aktiverad ManDown-funktion för att 

pausa under den valda tiden. 

 
Gå tillbaka. Återgå till föregående nivå/sida. 

 

IKONER SOM VISAS PÅ DISPLAYENS ÖVRE DEL 

Ikon Beskrivning 

 

Vattennivån indikerar laddning kvar i batteriet. Ju högre nivå, 

desto mer laddning finns kvar. 

 

Under laddning ändras batteriikonen för att indikera denna 

händelse. 

 
GSM är på. 

 
GPRS används för telematik. 

 
GPRS är aktivt för telematik. 

 

GSM-nätverkets styrka. Ju fler barer och ju högre staplar, desto 

bättre GSM-nätverk. Fyra barer betyder hög nätverksstyrka. Inga 

staplar betyder att det inte finns något nätverk tillgängligt. 

 

SOS-samtalet är aktivt. 
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Spårning är aktiv till en eller flera destinationer. 

 
ManDown-larmet är aktivt / misslyckat. Automatiserade 

nödcykler är möjliga. 

 

 
SRD-enhetsanslutningen är tillgänglig / misslyckades. 

 

GNSS-satellitpositionering är aktiv. 

 
GNSS-satellitpositionering är i viloläge. 

 

GNSS-satellitpositionering är inte tillgänglig. 

 

Noggrannhet för den senaste GNSS-satellitpositionen. Ju fler 

barer och ju högre staplarna är, desto bättre är noggrannhet för 

den senaste GNSS-positionen. 

 

Om GNSS-satellitpositionen är äldre än 1 minut visas 

signalstängerna som trådramar. 

 

GNSS satellitpositioneringsfunktion vilar på grund av dålig 

satellittäckning. 

 

Ikonen visas när SOS-knappen trycks in. 

 

Ikonen visas när du trycker på den röda AVSLUTA-knappen. 

 

Ikonen visas när du trycker på den gröna SKICKA-knappen. 

 

Ikonen visas när någon av sifferknapparna trycks in. (Endast 

tillgängligt med 4-siffrigt tangentbord på TWIG  

One, One EX). 

 

Ikonen visas efter att ManDown-larmet har startats. Enheten 

måste återställas till normalt läge genom att flytta  

eller vrida enheten enligt enhetsinställningarna. 
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IKONER SOM VISAS MITT PÅ DISPLAYEN 

Ikon Beskrivning 

 

Allmänt misslyckande. Visas när en åtgärd misslyckas. T.ex. om 

du försöker ringa ett samtal när det inte finns något  

nummer förkonfigurerat i enheten. Samtidigt ger enheten ifrån 

sig ett ljud som indikerar på att något gått fel.  

 
SIM-fel. Visas när det inte finns något SIM-kort isatt i enheten 

eller om PIN-koden var avvisad. Samtidigt ger enheten ifrån sig 

ett ljud som indikerar på att något gått fel. 

 

Batteriet är lågt. Visas när det finns behov av att ladda batteriet 

(eller byta ut det mot ett annat laddat batteri). Samtidigt ger 

enheten ifrån sig ett ljud som indikerar på att batterinivån är låg. 

 

Enheten är ansluten till en laddare. Inställningar under 

batteriladdning sker. Samtidigt ger enheten ifrån sig ett ljud som 

indikerar på att enheten laddar. 

 
Enheten är frånkopplad från laddaren. Inställningar under 

batteriladdning avslutas, enheten återgår till normal drift. 

 

Enheten laddas och batteriet är fortfarande för tomt för att 

starta om enheten. 

 

Batteriet är för lågt för att laddas. Denna symbol visas när den 

första laddningen av tomt batteri är pågående och användaren 

försöker slå på enheten. Enheten slås på efter ett tag. 

 

Starta SOS-cykeln(ett långt tryck): Nödtonsinställningarna är 

påslagna. Tryck på SOS-knappen och håll ner den tills pilarna är 

svarta. 

 

Akut återkallning. Visas direkt efter att SOS-cykeln avbröts. 

 

Akut slutförande. Visas när SOS-cykeln avslutas normalt eller när 

nödläget avslutas manuellt. 

 

Förlarm för ManDown-larm är inställt. Nedräkningstimern visar 

att du fortfarande har 27 sekunder på dig för att avbryta 

sensorvarningen om du vill. För att avbryta SOS-cykeln, lyft 

enheten till vertikalt läge. Gör det medan det här meddelandet 

visas. För att låta SOS-cykeln äga rum: Gör ingenting. För att 

stänga av varningsljudet, tryck på AVSLUTA/F2 knappen. 
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Tillstånd efter larm. Visas när nödcykeln är klar och enheten hörs 

larmar med jämna mellanrum. Du kan ta emot telefonsamtal och 

svara på dem genom att trycka på SKICKA/F1-knappen.  

För att stoppa efterlarmstonen måste enheten lyftas upp till 

vertikalt läge. 

 

 


