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Inledning 
 
En EkoTek anropsberlock är en larmberlock med 
tvåvägskommunikation och anropsfunktion vid nödsituation. 
 
Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan få mesta 
möjliga nytta av produkten. 
 
Funktions- och kontrollknappar 
 
Alla funktioner styrs med två (2) knappar: 

 
Den röda knappen används för att larma. 
 
Den svarta används för att: 
 
 Slå till och stänga av anropsberlocken 
 Kontrollera om anropsberlocken har kommunikation med ett 

nätverk 
 Avbryt ett larm 
 
Den röda varnings-/statuslampan visar: 
 
 Om anropsberlocken är ansluten till ett nätverk 
 Bekräftelse av knapptryckning 
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Överensstämmelse 
 

Den här produkten uppfyller kraven i EUs R&TTE-direktiv (om 
radioutrustning och teleterminalutrustning) 99/5/EG.  

 
FCC och Industry Canada - Försäkran om överensstämmelse 

 
Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-föreskrifterna samt 
Industry Canada-standard RSS 210. 
 
Användning får ske under följande två villkor: (1) den här enheten 
får inte ge upphov till skadlig störning, och (2) den här enheten 
måste klara eventuell störning som kan orsaka oönskade effekter. 
 
Obehörig modifiering av utrustningen innebär att användarens 
tillstånd att använda enheten inom ramen för del 15 av FCC-
föreskrifterna samt Industry Canada-standard RSS 210 upphör att 
gälla. 

 
En komplett teknisk specifikation för den här produkten kan 
beställas från närmaste Multitone-representant. 

 
 
 
 
WEEE-direktivet samt bortskaffande av 
produkten  
 
Vid slutet av produktens brukningstid får den 
inte hanteras som hushållssopor eller 
vanliga sopor. Den ska lämnas in på en 
lämplig återvinningscentral för elektrisk och 
elektronisk utrustning, eller återsändas till 
leverantören för bortskaffande. 
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Allmän information till användaren 
 
 
Radiomottagning 
 
Anropsberlocken är konstruerad för att ge optimala prestanda inom 
sändarsystemets täckningsområde. På samma sätt som hos alla 
radiosystem kan det finnas områden med dålig täckning, där 
mottagningen kan vara svag eller obefintlig. Kontakta 
systemadministratören vid behov för att få information om sådana 
områden. 
 
 
Riskområden 
 
Anropsberlocken får inte medföras på områden där det kan finnas 
explosiva gaser eller explosivt damm.  
 
 
Skötsel av anropsberlocken 
 
Skydda anropsberlocken mot vätskor, extrema temperaturer och 
starka magnetfält. Lämna inte anropsberlocken där den utsätts för 
starkt solljus. 
 
 
Service 
 
Om anropsberlocken måste repareras ska den lämnas in på 
anvisad serviceverkstad. Försök inte öppna eller reparera produkten 
eftersom den innehåller känsliga komponenter och kräver särskild 
testutrustning.  
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Systemschema för EkoTek 
 

 

 EkoTek 
Självinställande och reparerande trådlöst nätverk 

 

 

Hubb 
Med webbserver 

Signalförstärkare 

Trådlös länk 

Anropsberlo
ck 

Perso
nsöka
re 

Signalförstärkare 

Signalförstärkare 

Signalförstärkare 
Batteridriven 

Ström 
Adapter 

AC 

Innefattar personligt 
säkerhetslarm 

 
Signalförstärkare till signal-först. 

sträcka normalt 10 till 15 m 
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Slå till anropsberlocken 
 
Du aktiverar anropsberlocken genom att trycka och hålla in den 
svarta knappen i upp till fem (5) sekunder. När anropsberlocken 
aktiverats kommer den att avge en enda ljudsignal och varnings-
/statuslampan blinkar en gång vilket betyder att den är på. 
 
Efter 10 sekunder kommer varnings-/statuslampan att blinka ett 
antal gånger; detta betyder att anropsberlocken håller på att 
lokalisera EkoTek trådlösa nätverk. När nätverket avkänts och 
anropsberlocken är inloggad kommer varnings-/statuslampan att 
blinka dubbelt ett antal gånger; detta betyder att anropsberlocken är 
klar för användning. 
 
Ett kort tryck på den svarta knappen visar om anropsberlocken är 
inloggad på ett nätverk; statuslampan blinkar två gånger i följd om 
den är inloggad eller en gång om den inte är inloggad. 
 
Om anropsberlocken inte slår till: kontrollera att ett nytt batteri 
installerats korrekt och läs även ”Byta batteri i anropsberlocken”. 
 
Obs: Anropsberlocken aktiveras automatiskt när batteriet sätts in. 
 

 
Status- och varningsmeddelanden 
 
 

Kontrollerar nätverksstatus 
 
Tryck och släpp den svarta knappen; varnings-/statuslampan visar 
EkoTek nätverksstatus under sex (6) sekunder. En enstaka 
blinkning betyder att anropsberlocken försöker hitta EkoTek-
nätverket. En dubbel blinkning betyder att EkoTek-nätverket har 
avkänts och att anropsberlocken fungerar korrekt. 
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Meddelande om batteribyte 
 
När batteriet behöver bytas avger anropsberlocken ett enda långt 
pip samtidigt som varnings-/statuslampan blinkar en gång. Se även 
Byta batteri i anropsberlocken. 
 
 
Meddelande utanför räckvidden 
 
Om anropsberlocken är utanför räckvidden för det trådlösa EkoTek-
nätverket kommer den att pipa två gånger (om den konfigurerats att 
pipa för PS-larm), eller ge fyra vibrationspulser (om den 
konfigurerats att vibrera vid PS-larm) samtidigt som varnings-
/statuslampan blinkar två gånger. 

 
 
Stänga av anropsberlocken 
 
Du kan stänga av anropsberlocken genom att hålla in den svarta 
knappen i fem (5) sekunder. Detta bekräftas med en blinkning från 
varnings-/statuslampan samt ett enda pip. 
 
Du kan kontrollera att anropsberlock avaktiverats genom att trycka 
och släppa den svarta knappen. Om enheten avaktiverats kommer 
varken pipsignalen eller varnings-/statuslampan att aktiveras.  
 
 

Larma 
 
Larma genom att trycka på den röda knappen. Detta kan göras 
genom en eller två tryckningar på den röda knappen, beroende på 
hur EkoTek-systemet konfigurerats. Kontrollera åtgärden med 
EkoTek-systemets administratör. 
 
När du trycker på den röda knappen kommer anropsberlocken att 
kvittera larmet genom att varnings-/statuslampan blinkar en gång, 
samtidigt som en vibration och/eller en pipsignal aktiveras beroende 
på konfigurationen.  
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Statusblinkningar:   
1 blinkning: larmar 
2 blinkningar: larmet har tagits emot vid hubben (och skickats till 
personsökarna) 
3 blinkningar: en annan användare har accepterat varningen.  
 
 

Avbryta ett larm 
 
Ett larm kan avbrytas när som helst under initieringsfasen. Avbryt 
larmet genom att trycka på den svarta knappen; detta bekräftas 
genom att varnings-/statuslampan blinkar en gång samtidigt med ett 
pip och/eller en vibrationssignal. 
 
 

Varning – dödmanssignal 
 
Anropsberlocken har en funktion för dödmansvarning. Denna måste 
aktiveras av EkoTeks systemadministratör. 
 
Dödmansfunktionen aktiverar en signal till anropsberlocken vid 
förutbestämda tidsintervall. Signalen måste kvitteras inom en viss 
tid genom att trycka på den svarta knappen. Observera att 
systemadministratören konfigurerar både intervallet och svarstiden 
för dödmansfunktionen.  
 
Om varningen inte kvitteras inom den förinställda tiden kommer ett 
larm att aktiveras. Detta kan avbrytas när som helst genom att 
trycka på den svarta knappen.  
 
 

Fallvarning 
 
Anropsberlocken har en funktion för fallvarning. Denna funktion 
måste aktiveras av EkoTeks systemadministratör. 
 
Fallvarningen aktiverar automatiskt en varningssekvens om 
anropsberlocken tippar (t.ex. om användaren faller omkull). 
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Om anropsberlocken tippar på sidan kommer enheten att pipa, 
vibrera och varnings-/statuslampan blinkar efter en förinställd tid. 
Detta indikerar att anropsberlocken måste återställas till upprätt läge 
för att avbryta larmsekvensen. Om anropsberlocken inte kan 
återställas till upprätt läge kommer ett larm att utlösas. För att 
avbryta larmet måste enheten först återställas till upprätt läge, 
varefter den svarta knappen trycks in. 
 

Platslarm 
Anropsberlocken har en funktion för platslarm. Denna måste 
aktiveras av EkoTeks systemadministratör. 
 
Om platslarmet aktiverats kommer en varning att skickas när 
anropsberlocken kommer in på ett obehörigt område. Beroende på 
hur EkoTek-systemet konfigurerats kan anropsberlocken även pipa 
och vibrera. Om anropsberlocken går tillbaka till ett tillåtet område 
kommer platslarmet att kvitteras automatiskt. 
 

Larmeskalering 
Om ett utlöst larm inte kvitteras inom den tid som angivits i EkoTeks 
systemkonfiguration så kommer larmet att skickas på nytt. Om ett 
larm återställs vid anropsberlocken när som helst kommer 
eskaleringen att stoppas.  
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Byta batteri 
 

När batteriet närmar sig slutet på brukningstiden är anropsberlocken 
programmerad att ge en ljus- och ljudvarning – ett enda långt pip 
samt vibration och en blinkning från varnings-/statuslampan.  
 
Anropsberlocken fortsätter arbeta normalt under flera dagar. Det 
gamla batteriet ska bytas ut mot ett nytt AAA-batteri så snart som 
möjligt så att inga anrop missas. 
 
Ta bort batteriluckan genom att skjuta den i pilens riktning tills de 
två symbolerna baktill på batteriluckan står mitt för varandra. Vrid 
batteriluckan moturs för att öppna batteriutrymmet.  

 
 
Sätt in det nya batteriet i den riktning som visas baktill i 
batteriutrymmet. Sätt tillbaka batteriluckan så att den låses 
automatiskt med ett klick. 
 
Det gamla batteriet ska bortskaffas på miljövänligt sätt. Batterier får 
aldrig förbrännas och alkaliska batterier får aldrig laddas.  

Rikta in symbolerna 
för att ta bort 

batteriluckan 
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