Nova350

Bruksanvisning
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ÖVERBLICK

Larmknapp
Ladd-uttag
på sidan
(Micro-USB)

Blå (GSM/GPS)

Funktion F1

Röd (Ladd+F1/F2)

Funktion F2

På/Av

Skicka ”?h” i SMS till Ditt larm för att se enkla videomanualer!
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Skicka ”?h” i SMS till Ditt larm för att se enkla videomanualer!

ANVÄNDNING

LADDNING & GPS

DAGLIG RUTIN
1. Hämta Ditt larm från laddning när arbetspasset börjar
2. Starta larmet först när Du kommit utomhus
3. Vänta ca 20 sekunder tills blå LED dubbelblinkar
4. Stäng av larmet och sätt det på laddning vid passets slut
LADDNING
Beroende på typ, har larmet en standby-tid på 50 - 120 timmar.
Stäng av larmet under laddning! Det går mycket snabbare än med
larmet på!
En timmes laddning ger ca 10 timmar drifttid. Larmet är fullt laddat
efter ca 3 timmar. Vid behov kan man självklart ladda larmet t.ex. i
bilen trots att det är igång.
GPS
Larmet meddelar via ett pip när Du fått första position efter att larmet
startats.
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INDIKATORER

BLÅ LYSDIOD
1 blink/5 sekunder:
2 blink/5 sekunder:

Kontakt med GSM-nätet
Kontakt med GSM-nätet + har GPS-position

Om larmet hålls upp-och-ned, visas aktuell batterinivå:
3 blink:
60 – 100% laddning
2 blink:
35 – 59% laddning
1 blink:
0 – 34% laddning

RÖD LYSDIOD
1 blink/5 sekunder:
2 blink/5 sekunder:
3 blink/5 sekunder:

Funktionen ”F1” är aktiverad
Funktionen ”F2" är aktiverad
Både ”F1" och ”F2” är aktiverade

Fast sken:

Larmet laddas (Hårdvaruversion ”E”)

5

5

KONTROLLER
PÅ/AV-knapp

PÅ/AV-KNAPP
Starta larmet:
Tryck och håll tills blå lysdiod lyser fast (cirka 3 sekunder)
Larmet startar på 10-15 sekunder, blå diod börjar sedan blinka
På vissa larm kan även ett pip höras då larmet startat
Stäng av larmet:
Tryck och håll tills larmet vibrerar och blå diod slocknar
(Det tar cirka 5 sekunder)
Blå lysdiod blinkar snabbt medan Du håller knappen tryckt

Skicka ”?h” i SMS till Ditt larm för att se enkla videomanualer!
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KONTROLLER

Larm + FUNKTIONSknappAR

LARMKNAPP
Tryck tills larmet vibrerar 1 gång (2 sekunder)
Larmet hämtar färsk position och skickar sedan larm via SMS
Larmet vibrerar 2 gånger när SMS mottagits av GSM-nätet

FUNKTIONSKNAPP I
Tryck och håll 2-3 sekunder
Larmet vibrerar 1 gång
Röd lysdiod blinkar 1 gång/5 sekunder om funktionen är på
FUNKTIONSKNAPP II
Tryck och håll 2-3 sekunder
Larmet vibrerar 2 gånger
Röd lysdiod blinkar 2 gånger/5 sekunder om funktionen är på
OBS! PROGRAMMERBARA FUNKTIONSKNAPPAR
Funktionsknapparna är programmerbara och kan ha annan betydelse i
Ditt larm! Din arbetsledare eller säkerhetsansvarige vet mer om detta.
Användningsexempel:
ManDown + larm vid fall eller trauma.
Skicka meddelanden "jobb startar", "jobb klart" för hemtjänst,
hantverkare, etc
Skicka programmerbar text via SMS för exempelvis fjärrstyrning av
portar och grindar

7

7

Doc Anora 172401 8.88 PCB E

