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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 LOTS Security AB

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.

Allmän information till användaren

Radiomottagning

Larmapparten CalFob är konstruerad för att ge optimala prestanda inom sitt täcknings-
område. På samma sätt som hos alla radiosystem kan det finnas områden med dålig täck-
ning, där mottagningen kan vara svag eller obefintlig. Kontakta larmansvarig vid behov 
för att få information om eventuella sådana områden. 

Riskområden

Larmapparaten CalFob  får inte medföras på områden där det kan finnas explosiva gaser 
eller explosivt damm. 

Skötsel av larmapparten

Skydda CalFoben  mot vätskor, extrema temperaturer och starka magnetfält. Lämna inte 
anropsberlocken där den utsätts för starkt solljus.

Service

Om Larmapparaten  måste repareras ska den lämnas in till anvisad serviceverkstad. För-
sök inte öppna eller reparera produkten eftersom den innehåller känsliga komponenter 
och kräver särskild testutrustning. 
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Inledning
EkoTek CalFob 1.0 är en larmapparat med larmknapp för att kunna påkalla hjälp från 
kollegor. Knappan har tvåvägskommunikation 

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 CalFoben har kommunikation  
 med ett nätverk.

• Avbryt ett larm.

• Den röda varnings-/statuslampan visar:

• Om CalFoben är ansluten till ett nätverk.

• Bekräftelse av knapptryckning.

Strömförsörjning

HUB 1.0

Repeater o positionsfyr 
i samma enhet

CalFob 1.0
Larmknapp

Pager
Larmmottagareo larmsändare i 
samma enhet

Systemschema över ett EkoTek system
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Larmknapp CalFob 1.0
Du aktiverar Calfob genom att trycka och hålla in den svarta knappen i upp till fem (5) 
sekunder. När CalFoben aktiverats kommer den att avge en enda ljudsignal och var-
nings-/statuslampan blinkar en gång vilket betyder att den är på.

Efter ca 10 sekunder kommer varnings-/statuslampan att blinka ett antal gånger; detta 
betyder att CalFoben håller på att lokalisera EkoTek trådlösa nätverk.  
När nätverket avkänts och CalFoben  är inloggad kommer varnings-/statuslampan att 
blinka dubbelblink ett antal gånger,  detta betyder att CalFoben  är klar att användas.

Ett kort tryck på den svarta knappen visar om anropsberlocken är inloggad på EkoTeks 
nätverk. Statuslampan blinkar två gånger i följd om den är inloggad eller en gång om den 
inte är inloggad.

Om CalFoben  inte startar och loggar in på radionätverket: kontrollera om ett nytt batteri 
installerats korrekt och läs även ”Byta batteri i CalFoben”.

Obs: CalFoben startar upp automatiskt när ett 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 CalFoben  söker efter EkoTek-
nätverket. En dubbel blinkning betyder att EkoTek-nätverket har hittats  och att CalFoben 
fungerar och är ansluten korrekt.

Meddelande om batteribyte

När batteriet behöver bytas avger anropsberlocken ett enda långt pip samtidigt som var-
nings-/statuslampan blinkar en gång. Se även Byta batteri i CalFoben

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 vibra-
tionspulser (om den konfigurerats att vibrera vid PS-larm) samtidigt som varnings-/statu-
slampan blinkar två gånger.

Stänga av CalFoben 

Du kan stänga av CalFoben 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 CalFoben är avstängd genom att trycka och släppa den svarta 
knappen. Om enheten är avstängd kommer varken pipsignalen eller varnings-/status 
lampan att aktiveras. 
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Larma

Larma genom att trycka på den röda knappen. Detta görs genom en eller två tryckningar 
på den röda knappen, beroende på hur systemet har konfigurerats.  

Denna anläggning;  har en (1) tryckning  , har två (2) tryck 

När du trycker på den röda knappen kommer CalFoben  bekräfta larmet genom att var-
nings-/statuslampan blinkar en gång, samtidigt som en vibration och/eller en pipsignal 
aktiveras beroende på konfigurationen. 

Statusblinkningar

1 blinkning: larmar

2 blinkningar: larmet har tagits emot vid hubben (och skickats till personsökarna)

3 blinkningar: en annan användare har accepterat ditt anrop, beroende på konfi-
gurering.

Återställa ett larm

Ett larm kan återställas när som helst under initieringsfasen. 

Återställ larmet genom att trycka på den svarta knappen i min 3 sekunder; detta bekräf-
tas genom att varnings-/statuslampan blinkar en gång samtidigt med ett pip och/eller en 
vibrationssignal.

Varning – inaktivitetslarm

Calfoben  har en funktion för inaktivitetslarm. Denna funktion måste aktiveras av en 
larmansvarig.

Inaktivitetsfunktionen aktiverar en signal till CalFoben vid förutbestämda tidsintervall. 
Signalen måste kvitteras inom en viss tid genom att trycka på den svarta knappen. 

Observera att larmansvarig konfigurerar både intervallet och svarstiden för dödmans-
funktionen. Om varningen inte kvitteras inom den förinställda tiden kommer ett larm att 
aktiveras. Detta kan återställas när som helst genom att trycka på den svarta knappen. 

Fallvarning

CalFoben har en funktion för fallvarning även kallat tilllarm. 
Denna funktion måste aktiveras av larmansvarig.

Fallvarningen aktiverar automatiskt en varningssekvens om 
CalFoben  tippar (t.ex. om användaren faller omkull).

Om CalFoben tippar på sidan kommer enheten att pipa, vi-
brera och varnings-/statuslampan blinkar efter en förinställd 
tid. Detta indikerar att CalFoben måste återställas till upprätt 
läge för att avbryta larmsekvensen. Om CalFoben inte kan 
återställas till upprätt läge kommer ett larm att utlösas. För 
att återställa  larmet måste enheten först återställas till upp-
rätt läge, varefter den svarta knappen trycks in. 
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Otillåtet område larm

CalFoben  har en funktion för ”otillåtet område”. Denna måste aktiveras av larmansvarig.

Om larm för otillåtet område aktiverats kommer en varning att skickas när CalFoben 
kommer in på ett otillåtet område. Beroende på hur EkoTek-systemet konfigurerats kan 
CalFoben även pipa och vibrera. Om CalFoben går tillbaka till ett tillåtet område kommer 
larm för otillåtet område att återställas  automatiskt.

Larmeskalering

Om ett utlöst larm inte återställs  inom den tid som angivits i EkoTeks systemkonfigura-
tion så kommer larmet att skickas på nytt. Om ett larm återställs på CalFoben  stoppas  
eskaleringen

Byta batteri

När batteriet närmar sig slutet på brukningstiden är CalFoben  pro-
grammerad att ge en ljus- och ljudvarning – ett enda långt pip samt 
vibration och en blinkning från varnings-/statuslampan. 

CalFoben fortsätter arbeta normalt under flera dagar. Det gamla bat-
teriet 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 batteriut-
rymmet. Sätt tillbaka batteriluckan så att den låses automatiskt med ett klick.

Det gamla batteriet ska tas om hand på ett miljövänligt sätt. Batterier får aldrig förbrännas 
och alkaliska batterier får aldrig laddas då de kan explodera och utrustningen blir förstöd 
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LOTS Security AB är idag en av de marknadsledande leverantörerna av Personlarm med överfallslarm 
som ett av sina specialområden. Våra personlarm används inom många delar av Sveriges offentliga sek-
torer, för att öka de anställdas trygg- och säkerhet. Vi erbjuder också produkter och kompletta lösningar 
för sjuk- och äldrevården samt Passagesystem.

LOTS Security har varit verksamt på den svenska marknaden sedan 1984 och vi representerar teknik-
ledande internationella tillverkare. Vi har också en egen utvecklingsavdelning som arbetar med både 
hård- och programvaruutveckling.

Serviceorganisation
En egen serviceorganisation med jourverksamhet, dygnets alla 24 timmar 365 dagar om året, gör det 
extra tryggt att välja våra säkerhetslösningar. Satsningen på egen teknik- och systemutveckling gör att 
vi med olika tillverkares produkter som plattform, kan integrera och bygga till egna säkerhetslösningar 
och funktioner. Det gör vi ofta med målsättningen att öka funktionaliteten, användarvänligheten, 
flexibiliteten och möjligheten till kundanpassning.

Partner & återförsäljare
Vi samarbetar med ett antal noga utvalda säkerhetspartners runt om i landet. Samtliga partners uppfyl-
ler ett flertal viktiga grundkrav: de känner sin lokala marknad, de har en bred säkerhetskompetens 
och ett väl dokumenterat installationskunnande. Tillsammans erbjuder vi flexibla, framtidssäkra och 
kostnadseffektiva säkerhetslösningar.

Installation, service & underhåll
Tack vare våra lokalt förankrade partners kan vi på LOTS garantera installationer, service och underhåll 
över hela Sverige.

Välkommen till oss på LOTS Security och våra partners!


