Information avseende personlarm utan gps-funktion, extern kund
Tänk på
*. Larmet är avsett för nödsituationer, där det föreligger fara för liv och hälsa.
*. Enheten behöver laddas dagligen.
*. Enheten bäres på brukarens person.
*. Enheten är alltid i skarp drift hos larmcentralen!
--------------------------------Start/stop av man-downfunktion
Mandown används för den som i sin arbetssituation riskerar fall eller skada som gör brukaren
oförmögen att själv larma. Funktionen startas genom att hålla ner knappen med timglaset i 10
sekunder. Du ser då att funktionen aktiverats genom att den högra lampan där det står gps
börjar blinka rött. När tidsgränsen för man-downfunktionen nåtts (att larmet legat i liggande
läge 25 sekunder) så piper enheten. Har larmet då inte återställts till upprättläge efter
ytterligare 25 sekunder går ett skarpt larm till larmcentralen. Man-downfunktionen stängs av
genom att larmet sätts i laddare eller att man åter håller ner knappen med timglaset i 10
sekunder. Du kan då även notera att gps-lampan slutat blinka.
--------------------------------Skarpt larm
När du trycker på larmknappen vibrerar apparaten till. När larmcentralens system har förstått
att enheten larmar så vibrerar den igen, ca.15 sekunder efter detta så svarar operatören.
Operatören kommer att svara ”Larmcentralen, behöver du hjälp?” när ni fått kontakt kan du
informera operatören om situationen.
Viktig information som operatören behöver, om du har möjlighet och kan lämna dem:
*. Vart befinner du dig? Gatuadress, ort, plats, skyltning, våningsplan, hur kommer man in?
(bla. så att operatören kan vara säker på att vår information är aktuell och väktaren skickas till rätt adress).

*. Vad har hänt? Händelse, skador, nuläget.
(så att operatören kan klarlägga vilka insatser som krävs).

--------------------------------Falsklarm
Om du råkar lösa ut larmet av misstag, säg då i larmenheten att det är ett falsklarm, ring sedan
upp larmcentralen 08 - 737 15 11 och uppge din enhets larmnummer och din behörighetskod.
--------------------------------Provlarm RING ALLTID FÖRE PROV!
Vid provlarm mot larmcentralen, ring till 08 - 737 15 56
1. uppge enhetens larmnummer
2. uppge personlig/gemensam kod
3. fråga om belastningen tillåter provlarm nu.
Lämpliga tider för provlarm är 09.00-11.00, 14.00-16.00, 23.00-05.00
Provlarm utföres vid behov, normalt är 1 gång per månad.
--------------------------------Fel på eller förlorad larmenhet
Anmäl fel på eller förlorad enhet till e-post: personlarm@securitas.se Skriv in enhetens
larmnummer (t.ex. 581010) i ärende raden. Larmcentralen återkopplar till anmälaren för
vidare åtgärder.

Aktivera Man Down
Håll inne Man Down-knappen i 10 sekunder för att aktivera Man Down-funktionen på
SRT306/SRT326. Enhetens Man Down-statuslampa kommer blinka rött för att visa att
funktionen är aktiverad.
Avaktivera Man Down
 Genom att hålla inne Man Down-knappen i 10 sekunder till dess att statuslampan
slutar blinka rött
 Genom att stänga av enheten
 Genom att ansluta enheten till en laddare
Man Down larm
När SRT306/SRT326 hamnar i en
position där lutningen är minst 64 grader
startar en klocka i larmet. Efter att
SRT306/SRT326 har haft en lutning på
minst 64 grader under 25 sekunder
kommer SRT306/SRT326 att varna för
att larm kommer skickas. Varningen sker
genom en skarp signal under 25
sekunder. Om man inte under dessa
totalt 50 sekunder rätar upp
SRT306/SRT326 så att lutningen är
mindre än 56 grader kommer enheten att skicka larm och ringa upp larmcentral.
Man Down-funktionen avaktiveras inte efter att ett larm har skickats till larmcentral men
för att ett nytt larm ska kunna skickas måste enheten först rätas upp och sedan återigen
försättas i en position där lutningen är minst 64 grader.
OBS! Funktionen är aktiv även om SRT306/SRT326 går ner i viloläge. Om
SRT306/SRT326 är i viloläge när den detekterar en Man Down-situation kommer den att
gå ur viloläget för att påbörja det ovan beskrivna larmförfarandet.
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