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1 Innledning 

Denne monteringsanvisningen er laget for produktene P135AB fallvarsler med radiosender og 

P135E trådløs trygghetsalarm som Picomed forhandler som et varslingshjelpemiddel. Dette er 

en fleksibel liten enhet som kan sende alarm til andre enheter fra samme leverandør. 

 

 P135AB kan varsle fall, panikk, vandring og nedkjøling. 

 P135E leveres med armbånd og er hovedsakelig ment som trygghetsalarm/påkallings-

bryter. 

 

Utstyret er vanligvis ferdig programmert når det sendes ut. 

2 Bruksanvisning 

2.1 Slå på 

For å unngå at P135 aktiveres under transport blir den sendt ut med transportsikring aktivert. 

For å slå av transportsikringen: trykk og hold den oransje knappen til du får kvitteringstone. 

Etter batteribytte må en gjøre dette på nytt. 

2.2 Slå av 

For å slå av, deaktivere eller sette P135 tilbake i sovende modus brukes 

magneten som følger med. Dra magneten på venstre side av dekselet slik 

at en får et lite kvitteringsblink i alarm lampen. Nå er P135 deaktivert og 

den må aktiveres før den kan benyttes på vanlig måte igjen. 

2.3 Plassering 

P135ABer ment å henge rundt halsen eller klipses til klær med sikkerhetsnålen på et sted som 

gjør at den detekterer fall. Belte eller bukselinning er et anbefalt sted å feste den. Dette gir 

erfaringsmessig god deteksjon av fall og få 

feilvarslinger. 

 

OBS: monteres loddrett. Når den blir liggende 

vannrett registreres dette som fall. 

 

Sitter en ofte lent forover i stol anbefales det å feste den til overkroppen i stedet. Dette vil 

også gjøre det lettere å trykke på alarmknappen ved behov. 

 

P135E er utstyrt med halssnor og armbånd slik at den kan bæres på håndleddet. Den kan som 

P135AB også klipses til klær med sikkerhetsnål. 

2.4 Varsling av fall 

Når P135A blir liggende horisontalt vil den etter 15 sekunder gi varsel til brukeren om dette 

med pipetoner. Varselet varer i 15 sekunder slik at man får anledning til å reise seg før 

alarmen videresendes. Etter at disse totalt 30 sekundene er over vil det gå alarm til en 

radiomottaker. P135 slutter å pipe mens lyset på den fortsetter å blinke for å indikere utløst 

alarm. 
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2.5 Trygghetsalarm 

Fallvarsleren kan også brukes til trygghetsalarm ved at oransje knapp holdes inne i 2 sekunder 

til man får kvitteringstone. Da sender den alarm til en radiomottaker. Lyset på P135 blinker 

for å indikere utløst alarm. 

2.6 Deaktivere utløst alarm 

Dersom en alarm er aktiv (blinkende lys) kan en trykke og holde oransje knapp i 1 sekund, det 

vil da komme et dobbelt pip, alarmen deaktiveres og lyset stopper å blinke. 

3 Monteringsanvisning 

3.1 Oppstart og testing 

P135 leveres ferdig programmert opp mot mottaker. Det er normalt ikke behov for parring 

mot de andre enhetene som leveres i settet. Se egne kapitler for å slå på og plassere enheten. 

3.2 Test av funksjon 

Hvis en vil teste funksjon gjøres dette med et kort trykk på alarmknappen. En må trykke 

kortere enn 1 sekund slik at den ikke begynner å pipe. Den sjekker batteriet og blinker med 

lyset samtidig som den sender signal til mottakeren. Mottaker viser det navnet som er 

programmert opp mot senderen. 

 Dersom batteriet fungerer men bør byttes vil mottakeren vise «Batt-Low» (eventuelt 

koden FAULT30). 

 Like før batteriet er tomt vil tekst endres til «Batt-End» (eventuelt koden FAULT31). 

 Dersom det ikke kommer noen lysblink er batteriet tomt. 

3.3 Test av rekkevidde 

Utfør test av funksjon med senderen plassert i de rom som er lengst vekk fra mottakeren i 

huset for å teste rekkevidden. 

3.4 Lavt batteri 

Ved behov for å bytte batteri vil P135 vise dette ved å gi et rolig røde blink ca. hvert 8 

sekund. Den vil dessuten sende beskjed om lavt batteri til radiomottageren. Bytte av batteri er 

omtalt i eget kapittel. 

4 Vedlikehold 

4.1 Renhold 

Ved behov kan P135 rengjøres med en klut fuktet med mildt såpevann. Unngå å senke den 

ned i noen form for væske. 

4.2 Batteribytte 

Boksen åpnes ved å skru ut 4 skruer av typen 

Philips størrelse 0. Når den er åpnet tar en ut 

batteriet ved å bruke et lite flatt skrujern for å løsne 

de ut av holderen med. Vær obs på polaritet: «+» 

tegnet skal være synlig når en setter inn nytt batteri. 
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Ved montering må en passe på at topp og bunndel monteres riktig sammen og at pakningen 

ikke skades. Etter batteribytte aktiveres P135 ved å trykke & holde inne den røde knappen i 1 

sekund til en hører et pip. 

5 Feilmeldinger 

Se kapittel 3.2. 

6 Teknisk informasjon 

 

Type P135AB - Fallvarsler med radiosender 

P135E - Trådløs trygghetsalarm 

Betjening Knapp for trygghetsalarm. 

Innebygd fall- og temperatursensor. 

Batteri Litium knappecelle, 3 V, type CR2032. 

Utganger Ingen tilkoblinger. 

Varsler med radiosignaler til annen mottaker. 

Mål 55 x 45 x 20 mm. 

Vekt 25 g. 

 

7 CE-merking 

Produktet er underlagt lovgivning i EU og gjennom EØS-avtalen. 

 

Produktet er i henhold til EØS/EU direktivene 2011/65 og 2014/53 med tilhørende Norske 

forskrifter CE-merket. Den tilhørende samsvarserklæringen er i engelsk utførelse og er 

tilgjengelig hos leverandør. 

 

 

 

 

 

 


