
 

 

 

 

 

 

  

Tillsammans i trygghet 

SafetyButton 
Introduktionsguide 



Grattis till ditt val av SafetyNet Alarm och SafetyButton! 

Bli tryggare snabbt genom att följa instruktionerna nedan och 
koppla upp din SafetyButton. 

 

1. Först måste du avlägsna batteriskyddet.  
1. Använd ett mynt för att vrida batterilocket på SafetyButtons 

baksida motsols tills markeringen på locket står mitt för den 
vänstra markeringen på knappen. 

2. Lyft bort locket och ta ur batteriet. 
3. Avlägsna skyddsfolien under batteriet och sätt i batteriet igen. 
4. Sätt på locket och säkra det genom att vrida det medsols tills 

markeringen på locket står mitt för den högra markeringen på 
knappen (den pilen pekar på). 
 

2. Kontrollera att din SafetyButton är påslagen genom att trycka kort på 
knappen och se att lampan på framsidan lyser. Gör den inte det så 
håller du in knappen några sekunder tills du hör en melodi och 
lampan blinkar. 
 

3. Starta SafetyNet Alarm på din telefon och logga in. 
 

4. Klicka på menyn och välj “Larmenheter”. 
 

5. SafetyNet börjar nu söka efter SafetyButton-
enheter i närheten. När den hittar en så visas 
den i den övre listan. 
 

6. När du ser din SafetyButton i listan så kan du 
klicka på den för att ansluta den till appen. 
Det kan ta några sekunder att koppla ihop 
enheterna. 
 

7. När anslutningen är upprättad flyttar din 
SafetyButton till den nedre listan. Allt klart! 
Nu kan du börja larma med SafetyButton 
genom att dubbeklicka på knappen för 
Normalt Larm eller  
hålla in i 3-10 sekunder och släppa för  
Tyst Larm (kräver SafetyBase). 
 

8. Du kan också klicka din SafetyButton i listan  
för att se mer information om den.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Våra olika paket 
  

SafetyFree 

• Larma ditt skyddsnät. Gäller för dig 
samt 2 personer. 

•  Alla i larmgruppen har samma 
möjligheter som larmägaren. D.v.s. 
både skicka och ta emot larm. 

• Larmmottagarna får kartbild samt 
GPS-koordinater från var du 
befinner dig. 

• Gruppchat öppnar upp i telefonen, 
så larmgruppen kan skriva till 
varandra. 

• Push-meddelande går ut till 
larmgruppen. 

 

Gratistjänst. 

 

SafetyButton är speciellt framtagen för 
användning med SafetyNet Alarm 

Från 
199:- 
inkl. frakt 

SafetyBase 

• Allt som ingår i SafetyFree för dig och 
10 personer, i valfritt antal grupper. 

• SafetyButton – SafetyButton till 
reducerat pris, endast 199kr/st! 

• ”Tyst Larm” låter dig larma till din 
grupp utan att din egen telefon ljuder. 

• Med ”Follow-Me-Home” kan du låta 
en grupp utvalda följa din position i 
realtid och du kan diskret uppdatera 
om din situation. Bra när du ska gå 
genom mörka eller ensliga områden. 

Prova SafetyBase för endast 29:-/mån i 
3 månader, efter kampanjtiden 
övergår priset till 39:-/mån.  
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För att använda SafetyButton 
behöver du senaste versionen av 
SafetyNet Alarm. Har du inte redan 
SafetyNet Alarm kan du skanna 
QR-koden nedan med din telefon. 
Du kan även skriva in länken 
manuellt i browsern i din telefon. 

SafetyNet Alarm AB 
Oskarsparken 1 
702 12 Örebro 
 
support@safetynetalarm.se 
www.safetynetalarm.se 

Specifikationer 

Bluetooth 2,4GHz (max 4dBm) 

Räckvidd:  
Inomhus upp till 25 meter, utomhus upp till 100 meter 
(beroende på omgivningen). 

Systemkrav: 
Bluetooth 4.0 och  
iOS 8.0+ eller Android 5.0+ 

Batteri: 
1 x CR2032 (medföljer). Obs! Ladda aldrig ej laddningsbara 
batterier då det medför brandrisk.  

Garanti: 
Gäller ett år för fel som inte orsakats av yttre påverkan eller 
onormalt användande. Knappen är stänksäker men inte 
vattentät. 

Återvinning: 
SafetyButton återvinns som småelektronik och får inte slängas 
i hushållssoporna. Glöm inte att ta ur batteriet! 


