
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Bruksanvisning 



  



KOMPONENTER 
GPS-enhet 

Keruve finns i olika versioner och utföranden. I exemplet nedan 

visas enheten som en klocka.  

 
 

 
 

 

Ladd- och 

statusindikator-
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batteriladdning 
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Sätt på enheten med  
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specialverktyg  



 

Batteriladdare 

 

 
 
 
 

Specialverktyg  
 

 
 
 
 

Har ni valt ett låsbart armband till gummiarmbandet så ingår ett 

liknande tillbehör med tre små pinnar på verktygets långsida istället.  

 

SIM-kort 

Både anhörigenheten och GPS-enheten har SIM-kort förinstallerade 

så att de kan kommunicera med varandra. Kostnaden för SIM-kort 

och trafikavgifter ingår i Posifons månadsavgift vid avsedd 

användning. 

 
 

HANTERING AV GPS-enhet 

Laddning 

Sätt GPS-laddaren i enheten och sedan i vägguttaget. Kontrollera 

att laddningsindikatorn lyser. 

Det tar ungefär 4-5 timmar att ladda batteriet fullt. 

 

När batteriet är fulladdat slocknar laddningsindikatorn samt att 

batternivån på anhörigenhetens bildskärm uppdateras såvida 

anhörigenheten är påslagen. Självklart uppdateras även 

batteriindikatorn i appen eller på internetportalen.   

 
 

Nyckel för säkerhetslåset Magnet för att sätta 

på GPS-enheten samt 

göra en reset 

 

Laddare för GPS 



Justering av armband 
 

 
 

Gummiarmband 

Båda sidorna av armbandet bör kortas av lika mycket. Skär/klipp 

längs spåren på undersidan av armbandet, på den smala delen 

närmast klockan (se bild). Mät gärna omkretsen på användaren 

handled innan ni klipper för att säkerhetsställa att det inte blir för 

litet. 

 

Läderarmband 

Öppnar sprinten närmast uret med medföljande verktyg och 

justerar armbandet genom att föra in sprinten i ett annat hål 

(markerat med en röd söm).  

Sätta klockan på armen 

Placera klockan på användarens handled. Beroende på vilket 

armband ni använder så gör ni på olika sätt. Ett låsbart armband 

eller läderarmband trycker man ihop de två armbandsdelarna. 

Används ett gummiarmband med ett öppningsbart spänne så 

stänger man armbandet likt en vanlig klocka med metallspänne.  

 

Öppna säkerhetslåset 

Gummiarmband 

Ett låsbart gummiarmband öppnas med hjälp av specialverktygets 

tre pinnar som förs in i de tre hålen på armbandet. Det 

öppningsbara armbandet har en vanlig metalllänk som öppnas likt 

en vanlig klocka med metallspänne.  

 



Läderarmband 

Låsbara läderarmband har ett litet hål på ena sidan av armbandet 

där det finns en tydlig delning mellan de två armbanden. För in 

medföljande specialverktyg i hålet, tryck lite lätt och drar isär, se 

vänstra bilden nedan. Det öppningsbara armbandet öppnas genom 

att du trycker med tummen på området som tydligt delar de två 

armbandsdelarna, se högra bilden nedan.   

 

Bältesenhet 

Öppnas lättast genom att föra in specialverktyget in i ett av fyra hål 

på enhetens sida.  

Starta GPS-enheten 

Om statusindikatorn inte blinkar betyder detta att klockenheten är 

avstängd. Var noga med att se efter att statusindikatorn blinkar (var 

3e sekund) efter att du tar ur laddaren för att säkerhetsställa att 

enheten är på.  

 

Starta: 

1. Placera magneten på nyckeln över logon cirka 4 sekunder tills 

statusindikatorn börjar blinka. Enheten startar också när laddaren 

förs in.  

 

2. Tag bort nyckeln så snart lampan börjar blinka. 

 

Vill ni kunna stänga av enheten så kontakta supporten. 

 

Förvara inte klockan i en handväska, ryggsäck eller nära 

metallföremål då den är startad, täck den inte heller med 

metallföremål. Detta kan störa klockans funktion 

 



 

Blinkande statusindikator 

När GPS-enheten är påslagen blinkar statusindikatorn, som är en 

röd liten lampa. I början, då enheten startas, blinkar lampan snabbt. 

Då den fått anslutning till mobilnätet börjar den blinka var tredje 

sekund. Blinkar den lite snabbare (var 1.5 sekund) håller på att ta en 

position. Om indikatorlampan börjar blinka långsammare (var 6e 

sekund) indikerar detta att enheten inte har mobilnätsanslutning 

och därför inte kan skicka positionsuppgifter. 

 

Om GPS-enheten inte har mobilnätstäckning under 10 minuter 

stängs den av automatiskt i 15 minuter för att spara batteri. 

Därefter startar den igen automatiskt och försöker ansluta till 

mobilnätet. 

 
 

Användandet av PosifonCare  

Larmmottagning och konfiguration av GPS-enhetens funktioner 

görs i PosifonCare. Se mer information om detta i separat material. 

 
 

Vid problem 

Om enheten inte fungerar som den ska, testa att göra en 

återställning genom att sätta i laddaren i enheten. 

 
 
 

Keruve GPS-enhet 

• Storlek och vikt: 38 x 45 x 16 mm / 36g 

• Standby tid: 3,5 dagar 

Keruve Anhörigenhet 

• Storlek och vikt: 144 x 82.5 x 19 mm / 141g 

• Standby tid: 2 dagar 



 

Kontakt 

Posifon AB 

Adress: Sven Hultins Gata 9C,  

412 58 Göteborg 

Hemsida:  www.posifon.se 

Tel. support:  031 360 75 24  

(dagtid 8.00–17.00) 

Mail support:  support@posifon.se 

Snabbguide 

Var noga med att se efter att statusindikatorn blinkar var tredje 

sekund efter att du tar ut laddaren.  

Starta GPS-enheten genom att sätta i laddaren eller placera 

magneten på nyckeln över logon, på elektronikenheten, cirka 2 

sekunder tills  statusindikatorn börjar blinka.  

När indikatorlampan blinkar var tredje sekund har GPS-

enheten mobiltäckning. Blinkar indikatorlampan lite snabbare 

var 1.5 sekund så försöker enheten att ta en position. Lyser 

indikatorlampan så kan den inte koppla upp mot något 

mobilnät och blinkar indikatorlampan var 6e sekund så har 

den ingen mobiltäckning. 

GPS-enheten har upp till 3.5 dagars standby tid. Ladda 

enheten 5 timmar för att säkerhetsställa att den är fulladdad. 


