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- BRUGERVEJLEDNING

CEKURA Tryghedsalarm
Tryghedsboks (GSM) TILLYKKE MED DIN CEKURA TRYGHEDSALARM

CEKURA Tryghedsalarm er din sikkerhed og tryghed når du befinder dig i hjemmet.   
Tryghedsalarmen virker overalt i dit hjem og bliver leveret til dig med en bærbar Tryghedsalarm, 
således du ikke behøver være i nærheden af Tryghedsboksen når du har behov for at komme 
i kontakt med os. Tryghedsboksen har derudover et forudinstalleret nødbatteri, således at du 
altid vil kunne kontakte os, også selvom der måtte forekomme udfald på strømmen. 

Vi har her lavet en kort brugervejledning til dig, så du kan lære din CEKURA Tryghedsalarm 
meget bedre at kende. Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Vi håber du bliver glad for din CEKURA Tryghedsalarm og vores Tryghedsservice. 

Med venlig hilsen
CEKURA Tryghedscenter 



KOM GODT I GANG

1. OPSÆTNING
Din CEKURA Tryghedsalarm er allerede klargjort før afsendelse fra Tryghedscentret, så det eneste du 
skal foretage dig, er at sætte det medfølgende strømstik i Tryghedsboksen og tilslutte nødbatteriet (for 
mere information henvises til afsnit 4) – og efter ca. 2 minutter er den klar til brug.  

2. DIN FØRSTE ALARM
Når Tryghedsboksen er tilsluttet strøm, er det tid til at teste din CEKURA Tryghedsalarm. For at 
foretage et alarmopkald skal du trykke en enkelt gang på den blå knap på den medfølgende 
bærbare Tryghedsalarm.  

Procedure for alarmforløbet:
1. Straks efter tryk på knappen vil du hører biptoner fra Tryghedsboksen og den røde       
    ”hjælp” knap vil begynde at lyse kraftigt og konstant
2. Indenfor ca. 20-30 sekunder vil du være i direkte kontakt med Tryghedscentret 
3. Tryghedscentret vil afslutte samtalen
4. Du kan nu aktivere din alarm igen 



KOM GODT I GANG 3. TRYGHEDSBOKSENS DELE OG LYS (FORSIDE)

1. Statuslampe (grøn)
        •   Konstant: Strøm tilsluttet
        •   Blink: Problemer med strøm/lavt batteri

2. Statuslampe (rød) 
        •   Konstant: Rapportering til 
              Tryghedscentret i gang

3. Programmeringsknap
        •   Bruges kun efter vejledning 
              fra Tryghedscentret 

4. Rød hjælp knap (baggrundslys)
        •   Konstant (svagt): Klar til brug og rapportering til Tryghedscentret
        •   Konstant (kraftigt): Rapportering til Tryghedscentret i gang 

5. Mikrofon

6. Højttaler 
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4. TRYGHEDSBOKSENS DELE OG LYSE (BAGSIDE)

7. Simkort holder
                         •   Ved modtagelse sidder der allerede et fungerende simkort i holderen
8. Nulstillingsknap
                         •   Holdes nede 1 sekund for at genstarte simkortet
9. Statuslampe (rød)
                         •   Blinkende: Alt fungere som det skal og der er signal på simkortet
10. Statuslampe (gul)
                         •   Blinkende: Signalfejl/problemer med simkortet
11. Indgang til strømforsyning
12. Tænd/sluk knap til nødbatteriet
                         •   Skal altid være tændt 
                         •   Ved strømsvigt holder batteriet Tryghedsboksen kørende i op til 36 timer
13. Kun til CEKURAs brug
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ÆSKEN INDEHOLDER

BRUGERVEJLEDNING

STRØMSTIK

TRYGHEDSBOKS INKL. FORUDINSTALLERET NØDBATTERI

SAMT ÉN VALGFRI BÆRBAR TRYGHEDSALARM EFTER EGET 
VALG (SE NÆSTE SIDE)



Med din Tryghedsboks medfølger én valgfri bærbar Tryghedsalarm:
 
• Bærbar Tryghedsalarm til armen
• Bærbar Tryghedsalarm med faldsensor 
• Bærbar Tryghedsalarm med tale 

Ønsker du mere end én bærbar Tryghedsalarm til din Tryghedsboks, er dette også muligt. 

Ring og hør nærmere på 32 31 60 50 



CEKURA A/S ∙ Amagerbrogade 41 ∙ 2300 København S ∙ Tlf: 32 31 60 50 ∙ www.cekura.dk

Kontakt os hele døgnet på 32 31 60 50


