
SAFEMATE 
Din bærbare Tryghedsalarm 

 

Brugervejledning 





INDLEDNING 
Tillykke med din CEKURA Safemate. 
 
CEKURA Safemate er din mobile tryghedsalarm, som du kan tage med dig overalt. Safemate er udstyret med en stedsangiver, 
hvilket betyder, at vi kan se hvor du befinder dig, hvis der sker dig noget og du har behov for hjælp.  Det betyder at vi kan 
sende hjælpen til dig hurtigt. 
 
Vi har her lavet en kort brugervejledning til dig, så du kan lære din Safemate at kende. Skulle du have nogle spørgsmål, er du 
altid velkommen til at kontakte os. 
Vi håber du bliver glad for din CEKURA Safemate. 
 
 
ÆSKEN INDEHOLDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPSÆTNING|KOM GODT I GANG 

Safemate er allerede gjort klar til brug inden afsendelse fra CEKURA, så det eneste du skal gøre er at sætte den til opladning 
når du har modtaget den. Det tager maksimalt to timer at oplade Safemate. Du ved at den er fuldt opladet når tænd/sluk 
knappen i øverste venstre hjørne lyser konstant grønt. 
 
MIN FØRSTE ALARM 
Når din Safemate er fuldt opladet er det tid til at teste den. For at foretage et alarmopkald skal du holde alarmknappen inde 
i minimum ét sekund (det er den store gule knap markeret med et udråbstegn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Proceduren for alarmforløbet 

 
• Alarmknappen blinker gult indtil Safemate har fået bekræftet at alarmen er 

registreret hos CEKURA Tryghedscenter. 
 
• Alarmknappen blinker rødt mens der ventes på, at en Tryghedsrådgiver besvarer 

alarmen. 
 
• Du vil nu være i direkte kontakt med CEKURA Tryghedscenter, som straks vil hjælpe 

dig. 
 
• Samtalen afsluttes med Tryghedsrådgiveren. 



De to knapper på Safemate kan lyse med forskellige farver 
 
Tænd/sluk knappen blinker med forskellige farver og hastighed, som hver fortæller noget om tilstanden på din Safemate. 
 
 Blinker grønt:   Safemate er i normal tilstand med OK batteri (over 20%). 
 Hurtige røde blink:  Safemate mangler GSM-dækning. 
 Blinker rødt:   Batteri på Safemate skal straks oplades. 
 Blinker gult:   Batteri er på lavt niveau (under 20%). 
 Blinker blåt:   Safemate søger 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 Safemate er i gang. 
 
Alarmknappen 
 
 Gule blink:   Alarmen er udløst og afventer kontakt med CEKURA Tryghedscenter. 
 Røde blink:   Alarmen er udløst og der er opnået kontakt med CEKURA Tryghedscenter. 
 
 
 

 



OPLADNING 
Opladning af Safemate gøres ved at tilslutte det medfølgende opladningskabel til mikro-USB-kontakten på toppen af 
Safemate (den gule gummihætte fjernes for at tilslutte opladeren). 
Safemate bruger maksimalt to timer på opladning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et fuldt batteri kan i normal tilstand vare fra 30 timer til seks dage. 
 
Forhold som reducerer batterilevetiden er: 
• Mange og lange samtaler. 
• Dårlige GPS-forhold. 
• Dårlige GSM-forhold. 

 
BATTERIVARSEL 
CEKURA Tryghedscenter overvåger din Safemate døgnet rundt. Når Safemate er ved at løbe tør for batteri (10% tilbage) – og 
du endnu ikke har sat den til opladning, Vil Tryghedscenteret kontakte dig for at gøre dig opmærksom på, at din Safemate 
skal til opladning. 

 



POSITIONERING 
CEKURA Safemate sender regelmæssigt dens position til Tryghedscenteret. Dette gør blandt andet at Tryghedscenteret kan 
se nyeste bevægelser i tilfælde af alarmaktivering og inden positionen opdateres kort efter alarmen er foretaget. 
 
TEKNISKE DATA 
 Produktnavn:   CEKURA Safemate 
 Bærelinje:   GSM 
 Positionering:   GPS med GSM fallback 
 Dimensioner:   87 x 52 x 20 mm. 
 Vægt:   79 gr. 
 Batteri:   1050 mAh 
 IP-klassificering:  IP32 
 Driftstemperatur:  -10C til +40C 
 
 
FEJLSØGNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Symptom Forklaring Hvad skal der gøres? 

Safemate fungerer kun når den er 
tilsluttet strøm. 

Batteriet er defekt eller ude af 
Position. 

Safemate skal til service.  

Tænd/sluk-knappen blinker rødt 
hurtigt, selvom der GSM- signal i 
området. 

GSM-modulet kan ikke koble sig på 
GSM-nettet.  

Hold tænd/sluk-knappen inde i 
minimum 10 sekunder for at 
genstarte Safematen.  

Tænd/sluk-knappen fungerer ikke. Bageste plastdel er brudt eller ude af 
position.  

Safemate skal til service. 

Jeg hører ikke personen i den anden 
ende gennem Safematen. 

Højttaler er defekt eller har mistet 
forbindelsen. 

Safemate skal til service. 

Safemate er helt død.   Batteri er løbet tør    Sæt Safematen til opladning 


