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Snabbguide för larmsökaren Pager 1.0

Slå till larmsökaren

Slå på Larmsökaren, ”Pagern”  
tryck på menyknappen och håll 
in den i minst en 1 sekund. 

Ett meddelande visas sedan under 
tre sekunder, medan en självkon-
troll utförs. Till slut visas skärm-
bilden för vänteläget:

Ett utropstecken (!) blinkar mellan 
timmar och minuter (11!34AM). 
Detta betyder att larmsökaren 
håller på att lokalisera det trådlösa 
EkoTek-nätverket. När nätverket 
hittats kommer detta att växla till 
ett blinkande kolon(:)  eller en 
periodsymbol. 

Funktioner på de fyra knapparna
  Meny knapp
 Upp
 Ned
 Indikeringslampa

 Larmknapp

11:34 AM   12.03.15        Dag  
Larmmobil 14
Vibration
= Kök plan 1

Vem som skickar larm
Larmstatus, typ av larmindikation
Positionen där den som larmar befinner sig

: = ansluten till nätverket, blinkar
! = Ej kontakt med nätverket

Display

Kalla på hjälp

Larma genom att trycka på den 
röda knappen två (2) gånger.

När du trycker på den röda knap-
pen kommer larmsökaren att 
vibrera i takt med en blinkande 
varningslampa. 

När larmet aktiveras kommer 
skärmen att visa ”Larmar”.

När larmet tagits emot i EkoTek-
systemet, växlar displayen till: 
”Larm levererat”

Anslut snabbt till nätver-
ket

Om pagern har varit utanför sitt 
täckningsområde; tryck på någon 
av de svarta knapparna. Pagern 
loggar in och det visas ett : mellan 
timmar och minuter på klockan, 
som syns på displayen

Menyknapp 
Knappen har symbolen och an-
vänds för att bekräfta vissa val på 
menyskärmbilderna. För att återgå 
till viloläget, trycks knappen in i mer 
än en (1) sekund. 

Knappar uppåt/nedåt
Knapparna har symbolerna  (upp) 
och  (ned). Dessa knappar an-
vänds för att rulla uppåt och nedåt i 
menyerna. 

Larmknapp
För att larma; tryck två (2) gånger i 
snabb följd på den röda knappen. 
Enheten bekräftar att larmet har 
skickats. 

Kvittera  ett larm

Ett larm kan kvitteras när som 
helst efter att det har aktiverats. 
Du kan kvittera ett larm som 
utlösts med den röda knappen ge-
nom att trycka och hålla in knap-
pen  några sekunder. 

Om du vill återställa ett larm som 
utlösts med säkerhetslinan (om 
sådan monterats) sätter du säker-
hetslinan i uttaget på larmsöka-
rens ovansida.  Displayen bekräf-
tar åtgärden med meddelandet: 
”Larm kvitterat”

Stänga av larmsökaren

Tryck  visar Val 
tryckStäng av 

Systeminformation

Larmsökare i laddrack

När larmsökaren ska sättas på 
laddning, stoppa in sökaren med 
långsidan nedåt.  Tryck sedan in 
den övre delen. Ett klick hörs. 

Displayen tänds upp och larmsö-
karen börjar ladda.

När du ska ta ut larmsökaren, 
tryck ned överdelen först och fäll 
sedan ut larmsökaren. Den är nu 
klar för att användas.


