
SRT306 Personlarm Snabbguide

Högtalare

Larmknapp

Timerknapp

GPS-status

Laddningsstatus

Under den här  
fliken hittar  
du laddningsuttaget

Och under den här 
fliken finns  
På/Av-knappen & 
plats för SIM-kortet

SRT306 kan även 
laddas med bordsställ

Mikrofon 
(på undersidan)

GSM-status

Samtalsknapp

Laddningsstatus (med laddaren ansluten)

Om lampan...
Blinkar grönt varannan sekund är  
personlarmet på och laddning pågår.
Blinkar rött varannan sekund är  
personlarmet avstängt och laddning pågår.
Lyser med fast grönt sken är  
personlarmet på och fulladdat.
Lyser med fast rött sken är personlarmet  
avstängt och fulladdat.
Växelvis blinkar rött och grönt håller  
personlarmet på att stängas av sig.

GSM-status
Lampan lyser med fast sken när personlarmet  
söker efter GSM-nätet, och blinkar långsamt när  
det har kontakt.
När samtal pågår blinkar lampan snabbt, och  
blinkar den inte alls är personlarmet avstängt  
eller i viloläge.

GPS-status
Lampan blinkar när personlarmet har en aktuell 
GPS-position, och blinkar inte alls när  
personlarmet är avstängt, i viloläge eller saknar 
aktuell GPS-position.

Laddningsstatus (utan ansluten laddare)

Lampan blinkar tre gånger var femtonde  
sekund för att visa batteristatus. När samtliga tre 
blinkningar är gröna är batterinivån mycket hög. 
Två gröna blinkningar och en röd innebär bra  
batterinivå, medan en grön blinkning och två röda 
innebär låg batterinivå. När alla tre blinkningar är 
röda är batteriet snart tomt, och om lampan  
ihållande blinkar rött och grönt växelvis håller  
personlarmet på att stänga av sig.

Krångligt? Kontakta vår förstklassiga support på: 010 602 30 40 eller support@axel.se
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Högtalare & mikrofon
SRT306 har en inbyggd högtalare, samt en mikrofon 
med hög känslighet. Högtalaren kan bland annat 
användas vid samtal, SIM-kortsproblem och  
ManDown-varning. I ert kundspecifika utbildnings-
material kan ni se vilka inställningar som gäller just 
era personlarm.

SIM-kort & på/av-switch
För att byta ut SIM-kortet, lyft gummifliken, tryck  
in SIM-kortet lätt, släpp så att SIM-kortet åker ut  
en bit och ta ur SIM-kortet. Sätt i det nya SIM-kortet  
och skjut in det tills det klickar. Enheten bör vara 
avstängd vid SIM-kortsbyten.

Larmknapp 
SRT306 är inställd så att man håller inne larm- 
knappen i tre (3) sekunder för att skicka larm.
När larm har detekterats kommer enheten vibrera 
en gång för att indikera detta och därefter vibrera två 
gånger när rapport har skickats till larmmottagaren.

Samtals- & timerknapp
Samtalsknappen kan användas för att ringa samtal 
eller skicka SMS till ett förprogrammerat nummer.
Timerknappen är, om inget annat anges, inaktiverad. 
Den kan konfigureras på ett stort antal sätt för att 
exempelvis utlösa automtiska larm under givna 
förutsättningar. I ert utbildningsmaterial finns mer 
information om vad som gäller just era personlarm.

Om ni undrar något kan ni alltid kontakta oss!

Krångligt? Fråga Tilda!
Om något känns osäkert, krångligt  

eller om ni har några andra frågor eller  
bekymmer, kontakta Support-Tilda  
eller någon av hennes förstklassiga  

kollegor på: 010 602 30 40  
eller support@axel.se


