CEKURA GO
- BRUGERVEJLEDNING

TILLYKKE MED DIN CEKURA GO
CEKURA GO er din mobile Tryghedsalarm til farten som du kan tage med dig overalt. CEKURA
GO er udstyret med en stedsangiver, hvilket betyder, at vi kan se, hvor du befinder dig, hvis der
sker dig noget. Det gør, at vi kan sende hjælpen hurtigt til lige dér, hvor du befinder dig.
Vi har her lavet en kort brugervejledning til dig, så du kan lære din CEKURA GO 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 GO og vores Tryghedsservice.
Med venlig hilsen
CEKURA Tryghedscenter

KOM GODT I GANG
1. OPSÆTNING
Din CEKURA GO er allerede klargjort før afsendelse fra Tryghedscentret, så det eneste du skal foretage
dig, er at oplade den. Sæt den til opladning, gerne i en vindueskarm i ca. 4 timer (for mere information
henvises til afsnit 4).
2. DIN FØRSTE ALARM
Når din CEKURA GO er fuldt opladet, er det tid til at teste den. For at foretage et alarmopkald
skal du trykke en enkelt gang på den blå knap.
Proceduren for alarmforløbet:
1. Straks efter tryk på knappen vil du høre en bip-tone hvert sekund indtil kontakt med
Tryghedscentret er opnået
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

3. SÅDAN TOLKES LED - LYSENE
Øverst til højre på din CEKURA GO sidder to små LED - lys, som lyser og blinker med forskellige farver og som hver indikerer en bestemt tilstand:
Grøn LED (øverste LED)
Fast grønt lys: Enheden oplader
1 blink hvert 5. sekund: Enhed er i normal tilstand
Rød LED (øverste LED)
1 blink hvert 3. sekund: Enheden har lavt batteri
Orange LED (nederste LED)
1 blink hvert 3. sekund: GSM/3G fejl på simkort
Bemærk!
- Når enheden er under opladning, vil det røde LED ikke indikerer evt. lav batteri status.
- Når enheden aktiveres, mens den har GSM/3G fejl (orange LED blinker hvert 3. sekund), så vil
den afgive 3 bip som advarsel om dette.
- Når din enhed har lav batteri status vil Tryghedscentret modtage besked om dette og straks
kontakt dig for at minde dig om at oplade din enhed.

4. OPLADNING
Din CEKURA GO oplades ved at tilslutte den medfølgende strømforsyning til opladestationen (som anvist på billede til højre) og
herefter placere enheden i fordybningen.
Det er vigtigt at ladekontakterne på både enheden og ladestationen er i kontakt med hinanden for succesfuld opladning.
Du kan altid tjekke om din enhed oplader ved at tjekke se på det
øverste LED lys, som skal lyse fast grønt når den oplader.
Den typiske standby for batteriet er 48 timer, dog kan dette
reduceres af mange og lange samtaler og dårlige GPS eller GSM
forhold.
5. ISÆTTELSE AF HALSSNOREN

1. Skil bære-stroppen fra
halssnoren ved at presse
på sidetappene på plastikstykket.

2. Før snoren igennem
3. Klik nu bærestroppen
den brede åbning på
sammen med halssnoren
bagsiden. Lad snoren
igen
komme ud af åbningen og
før plastik-stykket gennem
løkken. Bærestroppen er
nu fastgjort.

ÆSKEN INDEHOLDER
ÅBNING TIL SNOR (bagpå)
TÆND / SLUK-KNAP

ØVERSTE LED (grøn/rød)

HØJTALER

NEDERSTE LED (orange)
OPLADER

ALARMKNAP

HØJTTALER

LADEKONTAKTER (bagpå)

MIKROFON

HALSSNOR

OPLADESTATION

BRUGERVEJLEDNING

Som noget helt særligt er CEKURA GO
udviklet til at virke både indenfor og
udenfor hjemmet – ved brug indendørs
anbefales det at gøre brug af en
alarmsender, da denne er helt vandtæt og
holder batteri i op til 5 år og som fortsat
giver tryghed selv når CEKURA GO oplader.
Ring og hør nærmere på 32 31 60 50
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