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Cathy väsksmycke med skyddslarm 

 

1. Läderrem 

2. LED-indikatorlampa 

3. Mikro-USB-port 

4. SOS-knapp 

5. Summerknapp 

6. Högtalare för summern 

 

1)  Ström På och Av 

Tryck på SOS-knappen och summerknappen samtidigt i �era sekunder. När ”Di -Di” hörs är strömmen på. Om 

man trycker på båda knapparna igen i flera sekunder stängs strömmen av. 

 
 

  

2)  Bluetooth-anslutning 



När den blå lampan blinkar väntar enheten på att paras ihop med din mobila enhet.  

Blinkljuset syns i 5 minuter.   

 
När det blå ljuset slocknar har enheten parats ihop. 

 
När enheten kopplas från fortsätter du att höra ”Di -Di” med korta pauser på �era sekunder som en 
påminnelse. 

 

Om du inte är säker på om din enhet är ansluten eller frånkopplad, tryck på summerknappen igen.  

Om enheten då avger ett blått ljus innebär det att Bluetooth-anslutningen fortfarande är aktiv. 



 
  

3)  Summerlarm 

Dubbelklicka på summerknappen för att aktivera ett högt ljud. Summern börjar ljuda och ett rött ljus blinkar på 

väsksmycket. Om du dubbelklickar på summerknappen igen, stängs larmet av.  

Detta larm skickas inte till dina kontakter. 

  

4)  Skicka SOS 

Dubbelklicka på SOS-knappen för att aktivera det tysta larmet. Ett SMS och nödsamtal aktiveras och skickas 
till dina larmkontakter.  

Telefonsamtalet indikerar att det förekommer en nödsituation och att personen måste kontrollera sina SMS. 
SMS:et indikerar var du befinner dig med en google maps-länk.  

 



  

5)  Avbryta SOS 

Om du vill avbryta SMS-larmet kan du göra det genom att klicka på SOS-sidan i APPEN och sedan mata in 
den förvalda 4-siffriga PIN-koden. Det är för att säkerställa att du avbryter larmet. 

Om inga fler åtgärder vidtas avbryts SOS automatiskt efter 24 timmar.   

  

6)  LED-indikatorlampor 

� När den blå LED-lampan blinkar väntar väsksmycket på att paras ihop. 

 



� När det höga larmet är aktiverat blinkar det en röd LED-lampa med hög frekvens på väsksmycket. 

 

� Om det inte gick att skicka ett tyst SOS-larm eller batteriet laddas, lyser en röd LED-lampa. 

 

� När en tyst SOS-varning har skickats lyser en grön LED-lampa. 

 
 

7)  Påminnelse om lågt batteri och batteriladdning 

När batteriet på väsksmycket är lågt börjar den röda LED-lampan blinka långsamt.   

Samtidigt mottar även din telefon ett meddelande om lågt batteri.  

När väsksmycket laddas är den röda lampan tänd. När batteriet är fullt slocknar den röda lampan. 



 

 

       

 

 

  


