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INDLEDNING
Tillykke med din CEKURA TRYGHEDSALARM med bærbar alarmsender.

Du har valgt TRYGHEDSALARMEN som er et stationært nødkaldsapparat med en bærbar alarmsender. Du kan tale med 
CEKURA Tryghedscenter direkte gennem både Tryghedsalarmen og den bærbare alarmsender, så du behøver ikke bekymrer 
dig, når du bevæger dig i dig hjem eller ude i din have, da den bærbare alarmsender rækker ca. 200 meter fra den stationære 
Tryghedsalarm.

Har du behov for at komme i kontakt med CEKURA Tryghedscenter, så aktivere du et nødkald på enten Tryghedsalarmen, eller 
på den bærbare alarmsender – og du kommer straks i forbindelse med vores sundhedserfarne personale i Tryghedscentret. Vi 
svarer dit opkald 24 timer i døgnet – året rundt.

Tryghedsalarmen er nem at bruge
• Aktivering ved hjælp af blot én knap – enten på Tryghedsalarmen, eller på den bærbare alarmsender.
• Batteriet i den bærbare alarmsender rækker op til seks timers tale – og op til ét års standby-tid.
• Alarmsenderen er vandafvisende og du kan have den med under bruseren (bør dog ikke udsættes for vand igennem 

længere tid ad gangen.
• Alarmsenderen virker i en afstand på op til 200 meter fra den stationære Tryghedsalarm  (*)

• Nem at installere – kobles blot til et almindeligt strømstik – og den er klar til brug.

(*) I direkte linje. Bygningsstrukturer og andre forhold kan påvirke rækkevidden.



OPSÆTNING|KOM GODT I GANG

CEKURA TRYGHEDSALARM med alarmsender har ved modtagelsen hos dig ellerede et fungerende sim-kort installeret i selve 
den stationære Tryghedsalarm.

Trin 1 Placér Tryghedsalarmen på en stabil overflade i nærheden af et strømstik. For øget stabilitet, bør der ikke 
husholdningsartikler i nærheden af Tryghedsalarmen, da disse kan skabe elektriske forstyrrelser.

Trin 2 Tilslut den stationære Tryghedsalarmen direkte til strømstikket.

Trin 3 Aktiver nødbatteriet bag på den stationnære Tryghedsalarm (fjern grå gummidæksel).

Bemærk Tilslut så vidt muligt ikke strømkablet til et strømstik med tænd/sluk kontakt, da du eventuelt fejlagtigt kan
slukke for den stationære Tryghedsalarm.



Test af CEKURA TRYGHEDSALARM med alarmsender

Trin 1 Tryk og hold den blå knap på forsiden af alarmsenderen nede, indtil du hører et ”bip”.

Trin 2 Slip knappen og du vil høre alarmsenderen fortsætte med at ”bippe”. Kort herefter vil Tryghedsalarmen
begynde af ”bippe” – dette betyder at der nu ringes op til CEKURA.

Trin 3 Når ”bip-lydene” ophører, vil der efter en kort pause være forbindelse til en medarbejder i Tryghedscentret.

Trin 4 Du vil nu kunne tale med medarbejderen i Tryghedscentret. Medarbejderen præsenterer sig selv og spørger
om alt er OK.

Trin 5 Fortæl vores medarbejder, at du blot er ved at teste installationen af din Tryghedsalarm.

Trin 6 Følg de anvisninger du får fra vores medarbejder for at fuldføre testen.

Trin 7 Når testen af Tryghedsalarmen med alarmsender er færdig vil medarbejdereni Tryghedscentret afbryde
forbindelsen – og Tryghedsalarmen vil nu være klar til brug.

Bemærk Afstanden hvor Tryghedsalarmen med alarmsender virker, afhænger af mange faktorer. Den er lavet til at
virke såvel indenfor – som udenfor hjemmet. Før den tages i brug, er det nødvendigt at du tester den fuldt
ud, for at teste rækkevidden på Tryghedsalarmen med alarmsender der hvor du ønsker at anvende den –
både indenfor og udenfor hjemmet.



BETJENING af CEKURA TRYGHEDSALARM med alarmsender
Når du har brug for hjælp, vil et enkelt tryk på alarmknappen ”HELP” generere et opkald til CEKURA Tryghedscenter, som 
omgående vil sørge for, at du får den nødvendige assistance, som du måtte have behov for.

Uanset hvilken af knapperne du benytter dig af til at generere et opkald til Tryghedscentret, vil det være muligt for dig, at
kommunikere med medarbejderen i Tryghedscentret.

Alarmsenderen
Alarmsenderen er trådløst forbundet til den
Stationære Tryghedsalarm med em fri række-
vidde på op til 200 meter, og er beregnet til at 
virke både indenfor og udenfor hjemmet.

Du bør altid bære din alarmsender på dig, så-
længe du befinder dig indenfor virkeafstanden.

Alarmsenderen er vandafvisende og kan dermed 
tages med i bruseren (dog skal du være opmærk-
som på, ikke at udsætte alarmsendere for vand i 
længere perioder).



AT FORETAGE ET NØDKALD
I nødstilfælde – tryk da på ”HELP”knappen på Tryghedsalarmen eller den blå knap på den bærbare alarmsender for at 
foretage et nødopkald. Tryghedsalarmen vil løbende afgive et ”bip” for at indikere, at der ringes op til Tryghedscentret. 
Opkaldet vil blive besvaret af en medarbejder i Tryghedscentret indenfor ganske kort tid.
Fortæl venligst Tryghedscentret hvorfor du har foretaget opkaldet – og den nødvendige assistance vil øjeblikket blive 
igangsat.

Bemærk
Når du har trykket på alarmknappen på din alarmsender, vil den afgive et ”bip” med et interval på et sekund. Dette indikerer,
at der ringes op til Tryghedscentret. Hvis alarmsenderen afgiver et ”bip” oftere (hvert halve sekund), indikerer dette, at 
alarmsenderens batteriniveau er lavt. Biplydende stopper så snart Tryghedscentret besvarer dit opkald.
Alarmsenderen sender automatisk besked til Tryghedscentret når batteriniveauet i din alarmsender er lavt.
Tryghedscentret vil herefter straks tage kontakt til dig for at informere dig om, at det er tid til at skifte batteriet i din alarm-
sender.

ANNULLERING AF NØDKALD

Når du trykker på alarmknappen ”HELP” på Tryghedsalarmen vil den 
begynde
at bippe langsomt. Kort herefter vil bippene tiltage i hastighed. 
Du kan annullere opkaldet ved at trykke en enkelt gang på den grønne 
”BUTLER
knap på Tryghedsalarmen. 
Ved succesfuld annullering af opkaldet, vil biplydene stoppe.



PRODUKTEGENSKABER

Nyttig info
• Bær altid den bærbare alarmsender på dig.
• Sørg for at Tryghedsalarmen ikke står for tæt på radiotransmitterende udstyr, såsom mobiltelefoner, radioer, Wi-Fi Router, 

eller varmekilder såsom ovne og mikrobølgeovne.
• Udsæt ikke Tryghedsalarmen for vand eller andre væsker.
• Sørg altid for, at Tryghedsalarmen er tilsluttet strøm.
• Sørg regelmæssigt for, at fjerne eventuelt støv fra Tryghedsalarmen og din bærbare alarmsender.



TEKNISKE DETALJER
Strøm: 12V 1A adaptor
Nødbatteri: 7,2V 1300mAh Ni-Cd opladeligt batteri
Nødbatteri levetid: minimum 36 timer
Højttaler: 3W
Radiofrekvens: 869MHz
Dimensioner: 200,2mm x 149mm x 55,5mm

MILJØ
Driftstemperature: -10°C til +45°C 
Luftfugtighed ved drift: op til 90% ikke-kondenserende 

SIKKERHEDSINSTRUKS
Følgende sikkerhedsforbehold er vigtige for din Tryghedsalarm med bærbar alarmsender – for at mindske risikoen for alle typer 
personskader (inklusive brand-, stød- og elektriske skader).

• Læs og forstå nøje ALLE instruktioner inden dette produkt tages i brug, så du forstår brugen heraf. 

• Tryghedsalarmens basestation bør ALDRIG åbnes. I forsøg på at åbne alarmsenderen eller Tryghedsalarmen, uanset årsag, 
annulleres straks alle garantier, da det kan forårsage permanent skade på enheden og dens brug kan svækkes. 

• Tryghedsalarmen må IKKE stå i nærheden af nogen former for vand (køkken, (hånd-)vaske, badekar, badeværelser, m.v.) da 
elektrisk ødelæggelser eller person- og udstyrs-skader kan forekomme. 

• Der må ikke anvendes andre strømkilder til dette produkt, end den medfølgende. Ved brug af enhver anden strømkilde 
annulleres alle garantier, og kan skade enheden og kan forårsage alvorlige (sikkerheds-)farer inklusive fare for personlig skade, 
tingskade, og kan få enheden til ikke at virke korrekt og risikoen for ikke at få nødvendig assistance. 



SIKKERHEDSINSTRUKS fortsat

• Dette produkt skal tages ud af ethvert strømstik før man forsøger at rense det. Følg nøje disse instruktioner for at rengøre 
Tryghedsalarmen og alarmsenderen.  En fugtig, blød klud kan bruges til at rense / aftørre enheden, hvis den bliver snavset.  
Ingen væsker eller rengøringsmidler må bruges til rengøring af Tryghedsalarmen. 

• Forsøg IKKE at reparere enheden, heller ikke hvis den bliver skadet. Returner venligst hele enheden til CEKURA for garanti-
service eller udskiftning af enheden, såfremt den ikke virker.  

• Ved at anvende enhver form for halsbånd, risikerer du at kvæles, eller at komme alvorligt til skade.  HALSBÅNDET KAN VIKLES 
IND I RULLESTOLE, ROLATORER, SENGE MED STØTTESIDER, SMYKKER, TØJ ELLER ANDRE TING DER KAN VIKLES IND I EN SNOR 
OM HALSEN.  VÆR VENLIGST VARSOM NÅR ALARMSENDEREN BÆRES OM HALSEN.  

• Gem manualen til senere referencebrug.  



GARANTIBEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE

ANSVARSFRASKRIVELSE
Det er brugerens ansvar, at enheden er installeret korrekt.  Producenten og leverandøren bærer intet ansvar for fejlbrug eller 
forkert installation af enheden.  Der bæres intet ansvar for fejlbrug af Tryghedsalarmen med alarmsender eller relaterede 
produkter.  Der kan ikke bæres noget ansvar for mobilnetværk, hverken type, stabilitet eller kvalitet på hvilken Tryghedsalarmen
med alarmsender anvendes.    

Det er på eget ansvar at man har strøm (el)
Bruger og køber forstår og samtykker begge i at Tryghedsalarmen med alarmsender kræver 220V. Strømstik må ikke sidde i en 
kontakt, der fx ved en fejltagelse kan slukkes.  Det er brugerens ansvar, at der findes strøm så Tryghedsalarmen med alarmsender
kan fungere. Tryghedsalarmen med alarmsender kommunikerer via mobilt netværk og anvender tovejs stemmeføringsprotokoller. 

UDSTYR, TEST og SERVICE TRYGHEDSALARMEN MED ALARMSENDER
Tryghedsalarm med alarmsender anses for at være i brugerens fulde varetægt og kontrol. Det er brugerens fulde ansvar at teste 
alle funktioner og sikre at udstyret er fuldt funktionsdygtigt.  Det er kun brugeren og køberens ansvar, at få testet udstyret som 
beskrevet i brugermanualen.  Såfremt der skal udføres noget garantiarbejde på udstyret skal det ske hurtigt.  

AFSTAND og RÆKKEVIDDE
Afstanden hvor Tryghedsalarmen med alarmsender virker afhænger af mange faktorer.  Den er lavet til at virke såvel i- som udenfor 
hjemmet.  Før den tages i brug er det nødvendigt at du tester den fuldt ud, for at sikre Tryghedsalarmen med alarmsenders 
rækkevidde der hvor du vil anvende den, i og udenfor hjemmet.  
Hvis ikke du får gennemtestet virke-afstanden hvor du bor, kan du risikere at Tryghedsalarmen med alarmsender ikke vil virke hvis 
du kommer for langt væk fra basestationen med alarmsenderen. I så fald risikerer du/brugeren ikke at kunne få nødvendig hjælp
og risikerer derved at komme alvorligt til skade eller at dø.  
Det er din/brugerens fulde ansvar at finde ud af hvor langt fra Tryghedsalarmen alarmsenderen vil virke i netop det hjem hvor den 
er sat op.  

Se i brugermanualen for at gennemføre testen.  



ANSVARSFRASKRIVELSE

Det er forstået og accepteret af såvel bruger som køber, at ethvert signal der overføres, via tilhørende netværk ikke er noget 
producenten eller alarmcentralen har nogen kontrol over.  
Sådanne telekommunikationssystemer hverken ejes, styres, vedligeholdes, eller noget andet af producenten eller 
Tryghedscenteret. 

Producenten kan og vil ikke have noget ansvar for skader, død eller skader på ejendom som opstår på grund af 
telekommunikationsudstyr som ikke er leveret af producenten, og som ikke sender helt eller delvist de rigtige signaler til eller fra 
basestationen til Tryghedscenteret, 112, venner, familie eller andre.  

Bruger og køber er indforståede med at producenten har et uafhængigt tredjeparts Tryghedscenter til at modtage alle nødkald fra 
enheden. Derudover leverer producenten ikke alarm-services til Tryghedsalarmen med alarmsender eller tilhørende produkter.  
Dette udstyr er specialfremstillet for at arbejde sammen med CEKURA.  Producenten og CEKURA er begge ikke ansvarlig for 
svartider eller udrykningstider fra nogen som helst, også inklusive callcentre, CEKURA, politi, brandvæsen, ambulancer, 
lægeambulancer, hjemmehjælp eller andre.  

Producenten garanterer ikke at Tryghedsalarmen med alarmsender kan afværge nogen form for skader, tab af personer eller 
ejendom, eller at Tryghedsalarmen med alarmsender i alle tilfælde altid vil yde den fulde beskyttelse til hvilket den er lavet, købt 
eller installeret.  
Såvel køber som bruger forstår og er fuldt ud enige i at producenten ikke forsikrer nogen part og at såvel bruger og køber påtager 
sig alle former for risici på personer eller ejendom. 

BEMÆRK
Producenten er ikke ansvarlig for nogen radio- eller TV-forstyrrelser der forsages af uautoriserede tilpasninger af dette udstyr.  
Enhver form for ændringer eller tilpasninger fratager brugeren ret til at anvende udstyret. 


