
1. Om overfaldsalarmen 
 

Tegningen herunder viser overfaldsalarmens forskellige taster, tilslutninger og interfaces. 

 

Tænd overfaldsalarmen: Tryk på power tasten og hold den inde i mindst 3 sekunder. Overfaldsalarmen 

vibrerer, når den tænder. GSM og GPS lysdioderne blinker. 

Sluk overfaldsalarmen: Tryk på power tasten og hold den inde i mindst 3 sekunder. Lysdioderne slukker og 

overfaldsalarmen vibrerer. 

Send SOS / Nødkald:Tryk på SOS tasten og hold den inde i mindst tre sekunder. Overfaldsalarmen vibrerer, 

når alarmkaldet er afsendt. Er overfaldsalarmen slukket, tænder den automatisk når SOS tasten holdes inde 

i mere end tre sekunder. Herefter afsender den alarmkaldet. Bemærk, at overfaldsalarmen ikke kender sin 

position, når den tændes. Der går typisk 2 til 5 minutter fra den er tændt til den har en valid GPS position. 

Alarmkaldet vil derfor ikke indeholde en position, hvis overfaldsalarmen tændes ved at holde SOS tasten 

inde. 

Ringes der op til overfaldsalarmen, kan opkaldet besvares ved at trykke kort på SOS tasten. Trykkes der ikke 

på SOS tasten, besvarer overfaldsalarmen automatisk opkaldet efter to til tre ring. Opkaldet kan afbrydes 

ved at trykke på SOS tasten. 



2. Installation af SIM kort 
Der skal installeres et SIM kort i overfaldsalarmen, før den kan anvendes. Overfaldsalarmen sender data 

over GPRS. Derfor skal der være dataabonnement tilknyttet SIM kortet. SIM kortet skal kunne køre på 2G 

GSM netværket. SIM kort, der udelukkende kører 3G eller LTE (4G) kan ikke anvendes. 

Følg disse steps for at isætte et SIM kort: (Se billederne herunder) 

1. Åben det lille plastik dæksel i bunden af overfaldsalarmen 

2. Stik det medfølgende værktøj i det lille hul og træk slæden til SIM kortet ud 

3. Isæt SIM kort i slæden. Det skal være micro SIM 

4. Skub forsigtigt slæden på plads. (Vær opmærksom på at slæden og SIM kort skal vende korrekt. Det 

skal være nemt at skubbe ind). 

 

Hvis overfaldsalarmen har været tændt under isætning af SIM kort, skal den muligvis slukkes og tændes for 

at virke korrekt. 

 

 

  



3. Opladning af batteri 
Tilslut USB kablet til overfaldsalarmen. Tilslut opladeren til stikkontakten. 

Under opladning vil overfaldsalarmen lyse rødt omkring SOS tasten. Det røde lys slukker, når 

overfaldsalarmen er fuldt opladet. Opladning tager cirka to til tre timer. 

Cirka en time før overfaldsalarmen løber tør for batteri, afgiver den en advarsel i form af korte bip med 

faste intervaller. 

Er overfaldsalarmen fuldt opladet, er batteritiden cirka 48 timer.  

 

 

 

Den medfølgende oplader er en standard USB oplader. Andre USB opladere kan også anvendes. Det 

anbefales dog udelukkende at bruge den medfølgende oplader. 

 

4. Reset af overfaldsalarm 
Overfaldsalarmen kan ”nulstilles” ved at trykke på power tasten og SOS tasten samtidig. Dette har samme 

funktion som at slukke og tænde overfaldsalarmen.  


