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BRUGERVEJLEDNING

INFORMATION OM CEKURA SAFEMATE

 
CEKURA Safemate er en mobil tryghedsalarm som du kan tage med dig over alt. Safemate 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 og præcist. 

Vi har her lavet en kort brugervejledning til dig, så du kan lære Safematen at kende. Skulle du 
have nogen spørgsmål, må du endelig kontakte os. 



KOM GODT I GANG

1. OPSÆTNING
Safematen er allerede klargjort før afsendelse fra CEKURA, så det eneste du skal foretage dig, er at 
oplade din Safemate. Sæt den til opladning, gerne i en vindueskarm. Det tager maksimalt to timer at 
oplade Safematen. Du ved den er fuldt opladet når tænd/sluk-knappen lyser konstant grønt.   

2. MIN FØRSTE ALARM
Når din Safemate er fuld opladet, er det tid til at teste den. For at foretage et alarmopkald skal   
du holde alarmknappen (gul knap med udråbstegn) inde i minimum 1 sekund.

Proceduren for alarmforløbet:

1. Alarmknappen blinker gult indtil Safematen har fået bekræftet at alarmen er registreret
    hos Tryghedscentret
2. Alarmknappen blinker rødt mens der ventes på, at en Tryghedsrådgiver besvarer alarmen. 
3. Du vil nu være i direkte kontakt med Tryghedscenteret, som straks vil hjælpe dig.
4. Samtalen afsluttes af Tryghedscenteret. 



3. HVORDAN TOLKES BLINKENE FRA LAMPERNE?

3.1 Tænd / sluk-knappen
Tænd/sluk-knappen blinker med forskellige farver og hastigheder, der hver fortæller noget 
om Safematens tilstand:

Blinker grønt: Safematen er i normal tilstand. 
Hurtige røde blink: Safematen mangler GSM-dækning.
Blinker rødt: Safemates batteri skal oplades straks.*
Blinker gult: Batteriet er på lavt niveau (under 20%).
Blinker grønt: Batteriniveauet er ok (over 20%).
Blinker blåt: Safemate søger efter GPS-dækning.
Fast rødt lys: Safemate er tilsluttet strøm, men ikke fuldt opladet.
Fast grønt lys: Safemate er tilsluttet strøm og fuldt opladet.
Orange lys: Opdatering af Safematen i gang.

3.2 Alarmknappen
Gule blink: Alarmen er udløst og afventer kontakt fra Tryghedscenteret
Røde blink: Alarmen er udløst og der er opnået kontakt med Tryghedscenteret. 

*CEKURA notificerer brugeren, når batteriniveauet er under 18%.
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4. OPLADNING 
Safematen oplades ved at tilslutte det medfølgende kabel til 
mikro-USD-kontakten på toppen af Safematen (den gule gum-
mihætte fjernes for at tilslutte opladeren). Safematen bruger 
maksimalt to timer på at blive ladet fuldt op.
Et fuldt batteri kan i normal tilstand vare fra 30 timer til 6 dage. 
Forhold, som reducerer batterilevetiden er følgende (fra vigtigst til 
mindst vigtig faktor):

1. Mange og lange samtaler.
2. Dårlige GPS forhold.
3. Dårlige GSM forhold.

5. ISÆTTELSE AF HALSSNOR 

Skil bærestroppen fra
halssnoren ved at presse
på sidetappene på plastik-
stykket.

Før snoren igennem den 
brede åbning på bagsiden. 
Lad snoren komme ud af 
den firkantede åbning.

Før plastikstykket gen-
nem løkken, som vist på 
billedet.

Stram løkken ved at 
trække i plastikstykket. 
Klik plastikstykket tilbage i 
bærestroppen.



BOKSEN INDEHOLDER

TÆND / SLUK-KNAP

HØJTALER

NØDKNAP

SERIENUMMER
(BAGSIDE)

MIKROFON

BRUGERMANUAL

BÆRESTROP TIL 
HALSEN

OPLADER

HOLDER TIL BÆLTET

STIK TIL LADER
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