


Vi är en av världens ledande utvecklare av mobil 
säkerhetsteknik. Vi har specialiserat oss på att 
leverera driftsäkra lösningar inom segmentet  
personskydd och egendomslarm.

Vi utvecklar och tillverkar mobila larmsystem och M2M 
utrustning avsedd för professionellt bruk. I denna broschyr  
presenterar vi delar av vårt sortiment. Våra kundspecifika 
lösningar visas inte publikt. 

Lite historia
Vi har gedigen erfarenhet och har bland annat utvecklat 
system för larm, spårning och fjärravstängning åt Danska 
Posten. Vi har även levererat system för säkra lastbils-
transporter åt Astra och Ericsson, larm och spårnings- 
system till våra storbanker och kartfunktionalitet till  
Volvos “OnCall” system, listan är lång...

Våra kunder
•	 Bevakningsföretag och larmcentraler.
•	 Polisen i Sverige och inom EU.
•	 Försvarsmakten och militär inom EU.
•	 Utvalda larminstallatörer och säkerhetskonsulter.
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Vår största framgång är att vara en liten del av Er

Världens ledande bevakningsföretag 
använder Amigo Alarm

De använder olika larmsystem i sitt eget arbete 
och säljer även våra larm i många olika paketerade  
lösningar med kundanpassade tjänster till många olika 
branscher och användare. 

Amigo i korthet
Genom innovation och nära samarbete med våra kunder 
erbjuder vi lösningar för en tryggare arbetsmiljö. Vi skapar 
tekniska lösningar som säkrar ekonomiska värden och 
höjer kvaliteten på våra partners säkerhetsarbete. 

•	 Egenutvecklade produkter tillverkade i Sverige.
•	 Strategiska samarbeten med leverantörer runtom  

i världen av andra produkter som efterfrågas.
•	 Våra kunder erhåller prisvärda, enkla och innovativa  

lösningar på komplexa problem.
•	 Ett telefonnummer, en kontakt. Amigo skall vara och 

förbli ett litet företag!

Idag arbetar vi med framtidens mobila larmlösningar, 
några av dem finner du redan nu i denna folder. 



Amigo NEO - Utvecklad och tillverkad i Sverige

Några fördelar
•	 Produkterna uppnår en högre kvalitet.
•	 Vi kan producera mindre serier.
•	 Korta ledtider vid tillverkning och anpassningar.
•	 Större underleverantörsansvar.
•	 Vi kan göra kundspecifika småserier.
•	 Vi gynnar den svenska industrin.

Vi lyssnar och lär
Våra kunder och användare finns i många olika  
sektorer. Den breda kundbasen med unika säkerhets-
behov är vår utveckligsavdelning.  Idéer, synpunkter 
och erfarenheter från fältet är basen för all vår 
produktutveckling. 

CE -godkänd och energisnål
NEO bygger på en egenutvecklad och innovativ platt-
form, CE- och GSM-godkänd enligt ETSI EN 301 511. 

Vid normal användning kommer ett Neolarm endast 
att förbruka ungefär 150W per år. Vilket motsvarar ett 
par glödlampor i en timme.
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Vi utvecklar och tillverkar i Sverige för att säker-
ställa den kvalitet som användarna kräver av en 
produkt som är avsedd att rädda liv. 
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Våld och hot på jobbet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för personal inom 
handel, restaurang och banker, som hanterar kon-
tanter, varor eller andra värdeföremål. Polis, vård, 
vakt och bevakning, som ofta har en makt- eller  
myndighetsfunktion. Personal som arbetar vid köp-
centra, akutmottagningar och allmänna kommunika-
tioner, där man riskerar att möta provocerande och 
aggressiva personer.

Reglerna säger att
•	 Arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot 

och vidta de åtgärder som kan behövas.
•	 Arbetet ska ordnas så att riskerna för våld och hot så 

långt som möjligt förebyggs.
•	 Arbetstagarna ska kunna kalla på snabb hjälp.
•	 Alla tillbud och händelser ska utredas och  

dokumenteras.
•	 Arbetstagare som utsatts för våld eller hot ska 

snabbt få hjälp och stöd. 

Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för 
våld och hot.

Hjälpen skall komma snabbt
Det ska finnas särskilda rutiner för hur den anställde 
snabbt ska kunna kalla på hjälp. Rutinerna måste de  
anställda kunna. I de fall elektroniskt larm krävs för att  
upprätthålla säkerheten, ska arbetsgivaren ha rutiner för 
att larmet testas och för att personalen övas i vad de ska 
göra vid larm.

Kraven på arbetsgivaren
Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljön är 
tillräckligt bra genom att:

•	 Ta reda på vilka risker som finns och skriva ned dem.
•	 Informera och utbilda medarbetarna om riskerna i 

arbetet och hur de kan förebyggas eller undvikas.
•	 Ha särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter 

som är riskfyllda.

I arbetsgivarens ansvar ingår även att ha beredskap för när 
våld- eller hot inträffar genom att:

•	 Utreda olyckor och tillbud.
•	 Ha rutiner så att första hjälpen och krisstöd fungerar.
•	 Ha rutiner för att olyckor och tillbud anmäls till 

försäkringskassan.

Anpassa tiderna efter riskerna
Kvälls- och nattarbete innebär en ökad risk för våld och 
hot. Det gäller särskilt när man öppnar och stänger. Att 
arbeta ensam under kväll och natt kan ytterligare öka 
risken för våld eller hot.

Källa:  Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ladda ner hela 
broschyren från www.amigo.se under rubriken Broschyr.
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Tänk på att
•	 Alltid handla med eftertänksamhet.
•	 Försöka behålla lugnet så att ni kan agera med  

initiativ och handlingskraft.
•	 Lita på er själv och er förmåga att hitta en utväg.
•	 Lita på er intuition om ni hamnar i en situation där ni 

får en obehaglig känsla kring en person.
 

Nödvärn
Var och en har rätt att försvara sig själv och sin egendom, 
och har då rätt att använda det våld som inte är uppenbart 
oförsvarligt. En person som hjälper den som angrips har 
samma rätt. 

Rätten till nödvärn gäller mot:

•	 Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp 
på person eller egendom.

•	 Den som med våld eller hot om våld eller på annat 
sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.

•	 Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i 
rum, hus, gård eller fartyg.

•	 Den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Källa: Säkerhetspolisens broschyr “Personlig Säkerhet” 
ladda ner hela broschyren från www.amigo.se under 
rubriken Broschyr.

Även om ni försöker undvika det kan ni komma att 
hamna i hotfulla situationer. I dessa tvingas ni fatta 
svåra beslut, och det kan i förväg vara svårt att för-
utse hur ni kommer att reagera och agera när ni blir 
utsatt för en så obekväm situation.

Om det inträffar
I situationer där ni blir utsatt för hot om våld eller direkta
angrepp är det viktigt att ni håller er lugn. Genom att vara
uppmärksam på det som händer kan ni anpassa ert sätt att 
agera utifrån situationen och hur denna förändras. 

Sök handlingsmönster
Försök att vara saklig även om ni utsätts för provoka-
tioner. Genom att samtala med gärningsmannen kan 
ni få denne att bryta sitt handlingsmönster genom att 
förslå alternativ till hans eller hennes agerande. Blir ni 
utsatt för angrepp bör ni försöka bedöma vilken avsikt  
gärningsmannen har. Vill han eller hon komma över era till-
hörigheter, till exempel pengar eller mobiltelefon, eller får 
ni en känsla av att gärningsmannen vill skada er? 

Utifrån er bedömning och den känsla ni får kan ni sedan 
bestämma dig för hur ni ska agera – fly från platsen, ropa 
på hjälp eller försvara er. När ni utsätts för hot eller an-
grepp är målet alltid att ni ska kunna påverka gärnings-
mannen så att situationen upphör.

Hotfulla situationer
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För personer med utsatta och riskfyllda arbeten. 
Parkeringsvakter, ensamarbetare och väktare är 
några bra exempel. En robust och slagtålig kon-
strukton designad för professionellt bruk.

Garanti - Ett tecken på kvalitet
Vårt unika garantipaket ger er ett tryggt ägande.

•	 3 års elektronik och funktionsgaranti. 
•	 2 års kostnadsfri stafettservice med Amigo GSM*
•	 1 års garanti på batteri, väska och laddare.

* Kunder som köper NEO 400 med Amigo GSM erhåller stafett- 
service utan extra kostnad. Med denna tjänst erhåller ni ett nytt 
utbyteslarm vid behov av service. Med denna tjänst slipper ni drift-
stopp under servicetiden.

Larmanslutning 
I de allra flesta fall ansluts larmet till någon av Sveriges 
certifierade larmcentraler som primär larmmottagare.

Larmet kan även sända direktlarm till valfria sekundära 
mottagare (SMS till mobiltelefoner eller uppringt samtal), 
till karttjänsten  Amigo Track och Amigo Mobile.

Integritetsskyddad!
Amigos larm skyddar effektivt användarens integritet.

•	 Det går inte att ringa upp och avlyssna ett Amigo-
larm om inte användaren först utlöst larm. Vem som 
helst kan inte avlyssna, bara behöriga nummer.

•	 Det går heller inte att fråga ett Amigolarm om GPS-
position om ni inte är behörig.

REM - Rapid Emergency Message
Med vår nya unika innovation levereras högprioriterade 
larm snabbare till larmcentralen. 

Funktionen snabbar upp hela processen såsom upp- 
ringning, larm och positionering upp till tre gånger  
snabbare jämfört med branchgenomsnittet. Fördelen med 
detta är kortare responstid och snabbare åtgärd för den 
nödställda.
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NEO 400 GSM/GPS - Vi har inte sparat på krutet!
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Batteri
Larmet drivs av ett Lithium-Jon (LI-Ion) batteri. Detta bör 
aldrig laddas ur helt. Det är viktigt att ha en fast rutin för 
hur larmets batteri skall laddas, lämpligtvis skall de ske 
efter varje arbetspass slut. Skapa en rutin och följ den!

Batteriet laddas på ca. 5 timmar, men låt det gärna laddas 
“över natten” om tillfälle ges. Ladda ofta! 

Drifttid
Normalt ca. 35 timmars drifttid när larmet är inställt på 
maximal funktionalitet där GPS-mottagaren alltid är på.

Vid behov av utökad drifttid kan en rad olika smarta  
batterisparfunktioner aktiveras för optimal funk- 
tionalitet. Med strömsparfunktionen aktiverad upp- 
daterar larmet sin position automatiskt med jämna tids-
intervaller eller så kan GPS-data uppdateras endast när 
larmet är i rörelse, vilket innebär att larmet inte upp- 
daterar position när det t.ex. ligger inaktivt på använda-
rens skrivbord.

GPS-positionering
Noggrannheten i positioneringen beror på var ni befinner 
er. På öppen gata handlar det om någon meter och i ett 
parkeringsgarage kan endast sista position innan man går 
in visas eftersom GPS inte fungerar inhomhus. 

SIM och GSM-abonnemang
För att larmet skall kunna kommunicera med omvärlden 
är det utrustat med en GSM-modul, denna kan sända SMS, 
ringa upp samtal och sända data via GPRS.

SIM-kortet är inbyggt och sitter på kretskortet, denna  
lösning gör att användaren aldrig kommer i kontakt med 
kortet villket motverkar handhavandefel och otillbörligt 
användande.

GSM-numret står oftast noterat på en etikett på baksidan 
av larmet. Normalt börjar det på +467190000xxxxxx, men 
kan också vara ett vanligt kortnummer +4670xxxxxxx.

Amigo GSM - Vår lösning
Vanligtvis levererar vi personlarmen med vårt mobil-
abonnemang Amigo GSM. Förutom Sveriges bästa täckning 
har det även andra fördelar:
•	 Fungerar direkt.
•	 Fast pris (SIM, abonnemangsavgifter och trafik).
•	 Administration med en faktura per år.
•	 Fri support.
•	 Inga dolda kostnader.

Önskar ni ha egna abonnemang i larmen så monterar vi 
såklart in era SIM-kort i larmen.
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Starta larmet
Larmet har ingen dedikerad Av/ På-knapp då larmet alltid 
bör vara påslaget. Om larmet är avstängt behöver ni 
bara ansluta USB-laddaren, när det får ström startar det. 
Sedan behöver ni aldrig stänga av larmet utan alltid ha det  
påslaget och på laddning när ni inte använder det. 

När ni anluter strömkabeln och larmets dioder tänds är det 
viktigt att gå utomhus eller ställa larmet vid ett fönster så 
att GPS-mottagaren får kontakt med satelliter så fort som 
möjligt. Grön lysdiod indikerar att batteriet tar laddning.

Automatisk omstart
Larmet startar om varje gång ni lossar det från laddaren, 
när larmet startar om så piper det två gånger. Denna  
automatiska omstart är till för bästa funktionalitet.

Stänga av larmet
Om  ni av någon anledning måste stänga av larmet så håll 
in både ¤+V  funktionsknapparna intryckta samtidigt 
tills ni  känner en vibration som bekräftar kommandot.  
När den blå lysdioden slutar blinka är larmet avstängt.

GSM och GPS-kontakt 
Vid start kommer larmet att söka ett GSM-nätverk att 
registrera sig till. När larmet fått kontakt kommer den blå 
lysdioden att börja blinka.

Larmets GPS-mottagare söker efter satelliter för att 
kunna fastställa sin position. När kontakt med satelliterna  
etablerats kommer lysdioden att dubbelblinka.

Fast sken 
Om du får ett fast sken, alltså om dioden inte blinkar alls 
så kan inte larmet hitta GSM-nätverket och kommer därför 
inte heller att söka efter satelliter.

Om detta skulle inträffa. Stäng av larmet och anslut 
det igen till laddning. Det kan vara en radioskugga eller 
tekniskt fel, om detta inträffar, felanmäl direkt!

6 sek 6 sek
GSM

GPS
GSM

GPS
GSM

GPS

8 sek 8 sek
GSM

GSM
GSM

Start av personlarmet
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Automatiska larm - NEO 400
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Larmknapp

Inbyggt batteri

Inbyggd GSM

3 axis accelerometer

Dämpande gummikapsling

Slagtålig aluminiumprofil

Inbyggd GSM-antenn

Högtalare (baksidan)
Statuslampor för GSM/GPS-kontakt & laddning

Inbyggd GPS-mottagare SiRFstarIV

Laddning

Statuslampa aktiv funktion

Funktionsknapp

Funktionsknapp

Mikrofon

Funktionalitet

Larmmöjligheter 
Manuella larm

Larm som initieras medvetet av användaren, t.ex:

•	 Knapptryckning.
•	 Start av passivt timerlarm.
•	 Start av klätterlarm.
•	 Vid start-/ stopp, etc.

Automatiska larm
Larm som sänder signal till larmcentralen om användaren 
är oförmögen att själv trycka på larmknappen, t.ex:

•	 ManDown.
•	 Repeterande timerlarm.
•	 Fallarm.
•	 Klätterlarm.
•	 Geofence.

Tekniska larm
Larm som är avsedda att informera användaren om viktig 
information såsom låg batterinivå, ej GPS, etc. Tekniska 
larm sänds normalt till sekundära larmmottagare.

Varning vid lågt batteri
Larmet börjar vibrera en gång var 15 minut när batterinivån 
sjunkit till  25% vilket innebär att det är ca. 6 timmar kvar 
innan det stängs av. När larmet vibrerar kommer den blå 
lysdioden att blinka intensivt under några sekunder.

Ladda
•	 Anslut laddaren till vägguttaget och sedan  

USB-kontakten i larmet.
•	 Kontrollera att den gröna lysdioden tänds. 

När batteriet är fulladdat släcks den.

•	 Låt batteriet laddas så länge som möjligt.

Felsökning
Kontrollera att laddaren är anluten till en kontakt. Prova 
med en annan laddare, det kan vara laddaren det är fel på 
och inte larmet.

Om den gröna lysdioden inte släckts trots att batteriet  
laddats över 5 timmar kan larmet ändå användas i normal 
drift då batteriets överspänningskydd låter batteriets 
spänning pendla mellan 90 och 100%.

Vid normal användning kommer batteriet att behöva  
bytas efter 3-4 år, detta utförs av oss. Kontakta oss om ni  
upplever att larmet batterivarnar tidigare än normalt.



Larmfunktionen är av förebyggande syfte tryck på 
knappen innan det är för sent!

När trycker man på knappen? 
Det är bara du själv som kan avgöra när det är dags att 
trycka på larmknappen. Gå på din egen känsla, men  
vänta inte för länge! Det går normalt sett att ringa till larm- 
centralen och avstyra ett larm. 

Larm av misstag
Om du av misstag har råkat trycka på larmknappen skall 
du skyndsamt ringa till larmcentralen och meddela detta.
Meddela även sekundära larmmottagare om sådana finns.  

Var beredd på att lämna eventuell information för åter- 
kallelse. Denna kan t.ex. bestå av lösenord, PIN eller av en 
vald kombination av tjänstenummer/telefonnummer.

Automatisk uppringning
Vid varje larmtillfälle kommer ett automatiskt samtal  
kopplas till larmcentralens nödnummer. Normalt endast 
medlyssning men även ett 2-partssamtal kan aktiveras.

Larmcentralsoperatören bildar sig en uppfattning över 
situationen och kan styra rätt hjälpinsats till platsen.

Larmknappen

Knapptryckning
Normal funktion (rekommenderad)

Håll larmknappen intryckt tills ni känner en vibration. Efter 
några sekunder kommer larmet att vibrera två gånger.

Den första vibrationen bekräftar att knapptryckning 
skett och att larm sänds. Dubbelvibrationen bekräftar att  
meddelandet nått mottagaren.

Knappfunktion mjukt och skarpt larm
Denna funktion rekommenderas endast till användare som 
har behov av två larmnivåer.

Om användaren trycker en gång på larmknappen sänds 
larm som SMS till kollegor, arbetsledare eller till kollegans 
NEO 400 som då börjar vibrera och pipa. 
Om användaren trycker på larmknappen två gånger i följd 
så sänds larmet också till larmcentralen. 

Larma utan GSM-täckning
Om ni trycker på larmknappen och larmet inte har täckning 
kommer meddelandet sändas omedelbart larmet återfår 
GSM-täckning.
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Automatiska larm - NEO 400

Funktionsknappar - Larmprofiler

Ena, andra eller båda
Funktionsknapparnas syfte är att starta eller stoppa 
en funktion eller stänga av larmet. De går även att  
programmera så att samma knapp är både On/- och Off s.k.  
Togglande funktion.

Varje yrkeskategori eller varje användare kan behöva en 
personlig profil av inställningar. Vi skräddarsyr funktionen 
beroende på er risk och behovsanalys.

Standardinställning
Om inte något särskilt önskemål framförts vid order  
kommer funktionsknapparna att ha följande inställningar:

V  Startar Man Down (läs mer på sidan 13).

¤  Ringer upp larmcentralen.

¤+V	Stänger av larmet.

Några exempel på profiler...
Profil förhöjd hotbild
V  Startar passivt timerlarm (läs mer på sidan 12).

¤  Ringer upp larmcentralen.

¤+V	Stänger av larmet.

Profil förhöjd risk för arbetsskada
V  Sänder testlarm (läs mer på sidan 16).

¤  Startar klätterlarm (läs mer på sidan 13).

¤+V	Stänger av larmet.

Profil batterisparläge
V  GPS-restart (läs mer på sidan 14).

¤  Ringer upp larmcentralen.

¤+V	Stänger av larmet.

Profil SMS-meddelande
V  Sänder SMS till en mottagare.

¤  Ringer upp larmcentralen.

¤+V	Stänger av larmet.

Profil logga positioner
V  Jobb stop (läs mer på sidan 14).

¤  Jobb start.

¤+V	Stänger av larmet.

Hur ser er profil ut? Vi skapar en unik för era behov!
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Larmfunktioner - Timerlarm

Passivt timerlarm 
Användaren startar en nedräkning på en förbestämd tid.
Efter denna tids utgång sänds ett larm.

Starta funktionen genom att trycka på funktions- 
knappen V. En vibration och en blinkande röd lysdiod i 
botten på larmet bekräftar att funktionen är aktiverad.

Avbryt genom att trycka in V knappen igen.

Användning
Passiva timerlarm är utmärkta för väktare som ronderar 
EX-klassade lokaler eller där elektronisk utrustning inte 
är tillåten. Andra användare kan under kortare stunder i 
sitt arbetsuppdrag ha en förhöjd riskbild och riskera att  
utsättas för fara som gör denne oförmögen att själv trycka 
på larmknappen.

Repeterande  timerlarm
En funktion som ersätter ett vanligt kontaktsamtal till 
larmcentralen. Avsett för väktare och personal som  
normalt ringer in till larmcentralen eller arbetsledare t.ex. 
varje timme eller annan förbestämd tid för att meddela att 
allt är OK. Vi har  automatiserat förfarandet. 

När funktionen är aktiverad kommer larmet varje  
förbestämd tid att vibrera och pipa. För att kvittera 
och därmed avbryta processen så larm inte sänds skall  
en funktionsknapp tryckas in. 

12
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Larmfunktioner - Om en olycka inträffar

Man Down
Om användaren faller och  förblir liggande kommer en sen-
sor i larmet att mäta vinkel och förfluten tid. Larmsignal 
kommer att sändas till larmcentralen om inte larmet rätas 
upp efter en på förhand bestämd tid.

•	 Ställbar vinkel där larmet skall börja varna.
•	 Ställbar varningstid innan larmsignal sänds.
•	 Avbryt processen genom att ställa larmet lodrätt.
•	 Vid laddning stängs Man Down automatiskt av.  

Notera att funktionen kommer att starta om strömmen 
bryts vid exempelvis ett strömavbrott. Stäng därför av 
larmet helt då det inte kommer att användas under en 
längre tid, t.ex. semester. 

Automatisk eller manuell start
Funktionen kan vara påslagen utan att användaren kan 
stänga av den. Alternativt kan funktionen aktiveras och 
stängas av med hjälp av en funktionsknapp.

Standardkonfiguration
Om ingen speciell kravspecifikaton framförts kommer 
larmet att detektera vinkel som överstiger 45 graders 
lutning under 40 + 40 sekunder.

Fallarm
Ett automatiskt larm som registrerar fritt fall. Larmsignal 
sänds till larmmottagarna om du faller från en på förhand 
bestämd ungefärlig höjd. Normal inställning är ca. 90 cm.

Funktionen bör endast användas när behov finns då det 
kommer att larma om du tappar larmet eller t.ex. hoppar.

Klätterlarm (Fall & Man Down) 
När du trycker på den tilldelade funktionsknappen  
kommer funktionen Klätterlarm att aktiveras. Med detta 
menas att Man Down funktionen och Fallarm är aktiverade 
samtidigt. Som bekräftelse dubbelblinkar en röd lysdiod i 
botten av larmet.

Avaktivering av Klätterlarm görs med ytterligare ett tryck 
på samma funktionsknapp.

NEO 400 Hands Free Edition 
Vi har en specialutgåva av personlarmet avsett för per-
soner som i sin vardag arbetar i utomhusmiljö där kraven 
på bra ljud är av största vikt. Denna version av person-
larmet NEO 400 är utvecklat tillsammans med företag som 
har personal som utför service och installation på hög höjd 
då de klättrar i telefonstolpar.

13
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Larmmeddelande
Personlarm sänder koordinater till larmmottagarna, men 
ibland behövs kompletterande information. SMS:a till er 
NEO den information ni vill skall följa med larmet, t.ex. 
“Andersson våning 8”.

När larmmottagarna får larmet kommer denna information 
följa med larmsignalen (SMS).

Det går även att programmera en funktionsknapp så att 
den sänder meddelandet till en mottagare, det kan vara 
ett informationsmeddelande eller det kan vara ett SMS-
kommando att t.ex. styra grindöppning.

GPS - restart. Genialiskt unikt!
En funktion anpassad för dig som önskar använda dig av 
batterisparfunktionen  och därmed uppnå en lång drifttid.

Tryck på en funktionsknapp och GPS-mottagaren startar 
om och tar en ny position. Bra om larmet vistats inomhus 
några timmar utan satellitkontakt eller om användaren vill 
vara säker på att GPS-data är uppdaterad.○

Jobb Start och Stopp
Med hjälp av funktionsknapparna kan användaren logga 
utfört arbete med både start-/ och stopp med GPS-data. 
En bra funktion för butikskontrollanter, transporter av  
personer och känsligt gods. 

Knappfunktion egenkontroll
En funktionsknapp programmeras att vid ett knapptryck 
sända SMS till användarens egen mobiltelefon med posi-
tionsdata. På detta  sätt kan användaren själv kontrollera 
att larmet fungerar och att GPS-data är aktuella.

Geofence
Geofence funktionen sänder larm om personlarmet 
lämnar ett fördefinierat område eller om det kommer 
inom området. Funktion Keep In eller Keep Out. Normalt 
definieras ett cirkulärt område, denna funktion kan även 
aktiveras och stängas av med hjälp av funktionsknapp. 
Vi rekommenderar att detta område bör vara minst 200 
meter i diameter.

400

Larmfunktioner
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Swivelkit 45 och 65 mm för väktarbälten Slide Swivelkit

Springclip Fäste för halsrem

Standardfäste  Springclip

Multiadapt

Läderväska
Amigo NEO 400 leverereras i en praktisk läderväska av 
högsta kvalitet. Till multiadaptsystemet på väskans  
baksida finns en stor mängd fästen för bästa placering av 
larmet beroende på era önskemål.

Väskan är ett bra extraskydd för larmet och har en tydlig 
kontrasterande markering för larmknappen.

Förutom väskan finns det möjlighet att fästa multiadapt-
systemet direkt på larmet.
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Neo 400 Jan Ström        ON

Mjuk provlarmning
Amigo Solo (Androidapplikation)

När ni trycker på funktionsknappen ”X” sänder larmet ett 
testlarm till applikationen i mobiltelefonen och applika-
tionen Amigo Solo startar.

Här  visas batteristatus, GSM-täckning och en kartbild 
över er position. På detta sätt kan ni utföra en funktions-
kontroll/ provlarmning utan att ta kontakt med larm- 
centralen.

SMS-meddelande
En enklare form av egenkontroll är att sända larmmed-
delandet i form av ett text-SMS. I detta ser ni nödvändig 
information för att förvissa er om larmets funktionalitet.

Exempel: 
Alarm Larmknapp1 Per Larsson B=65% T=21.0C G=51% 
http:maps.google.com/?ie=UTF8&q=55.32015, 19.09878

Ovan ser ni användarnamn, batteristatus, temperatur, 
GSM-kvalitet och en länk till en kartposition.

Provlarmning till larmcentral
Före 

•	 Larmsändarnas batterier skall vara laddade.
•	 Gå utomhus.
•	 Larmsändaren skall vara påslagen och den blå  

lysdioden skall indikera GSM och GPS kontakt. 
•	 Ring och meddela larmcentralen att ni önskar  

provlarma INNAN larmsändaren aktiveras (sekundära 
larmmottagare måste även informeras). 

Under
Knappen skall hållas intryckt tills en vibration bekräftar 
tryckningen. Var beredd att identifiera er och uppge den 
information larmcentralen behöver. 

Larmet ger er en kvittens med dubbelvibration när SMS-
meddelandet är mottaget hos larmoperatören.

Larmcentralen skall bekräfta att talsamtalet från larmet 
inkommer, att larmsignal inkommit och att position och 
larmtid är korrekta.

Provlarm

Med Amigo Solo installerad i er Android smartphone 
kan ni enkelt funktionskontrollera  personlarmet. 

Att provlarma till larmcentralen bör göras regel- 
bundet, gärna en gång i månaden. Förutom funktions-  
kontrollen så tränar ni på larmets handhavande.
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NEO 400 Cherry
Då användaren trycker på larmknappen kommer kollegans 
larm att vibrera och en summer att pipa. Ett effektivt sätt 
att larma till varandra vid behov av assistans. Cherry-
system kan max. bestå av 6 st. larmsändare. Ett larm kan 
larma till 5 st. mottagare och larmcentral vid behov.

Vart du än är
Larmsändarna kommunicerar via SMS och är inte beroende 
av att vara i närheten av varandra. Användare som rör sig 
mellan olika huskroppar eller befinner sig på olika vånings- 
plan kan med fördel använda Cherrysystemet.

Med eller utan GPS?
Om Ni arbetar i en grupp där användarna vet vart kollegan 
befinner sig finns inte behov av GPS-mottagare i larmen.

Då gruppen arbetar på olika ställen och har behov av att 
larmcentralen kan positionera användaren skall larmen 
vara utrustade med GPS-mottagare.

Enkel- och dubbeltryck
Tryck en gång för att bara larma kollegor. Tryck två gånger 
för att larma till kollegor och larmcentral.

Då larmet tas emot bör-
jar den vibrera och pipa.  
Samtidigt kan ett SMS med 
positionsdata skickas till 
kollegans mobiltelefon.

Larma till varandra

Cherry är ett larmsystem speciellt framtaget för 
personer som arbetar i par-/ eller grupp och snabbt 
behöver larma till varandra om något inträffar.
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Amigo Track
Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var 
enheterna startade och stannade samt hur enheterna 
har rört sig under en specifik period. Du växlar enkelt 
karttyp efter behov: väg, terräng, hybrid eller satellit, 
med en licensierad tjänst från Google för att garantera 
tillgänglighet. Du kan få larm via SMS, e-mail eller direkt 
på datorskärmen. Det finns ingen begränsning i antalet 
mottagare av larm.

Med Amigo Track finns all din information tillgänglig via 
personliga inloggningar på internet vilket innebär en flexi-
bel lösning som inte kräver underhåll och uppdateringar 
från kundens sida. All data sparas i en säker datamiljö i 24 
månader. Tjänsten tecknas mot en fast månadskostnad 
och en bindningstid på lägst 24 månader.

Spårning och sökning
Hitta saknade personer, följ upp leveranser eller skaffa 
en överblick över aktuella och historiska positioner. All 
information i Amigo Track systemet sparas i 24 månader.

Larm
När Amigo Track tar emot ett larm indikeras det på 
skärmen samt att SMS och e-mail skickas till förvalda 
mottagare. I larmmeddelandet bifogas förvald information 
så som larmhändelse, position, tid, hastighet, riktning mm.  

Livelink
En Livelink kan vid larm skickas som SMS eller e-mail och 
är en länk med direkt access till en karta som uppdateras 
i realtid och visar var larmenheten befinner sig. Larmcen-
tral, kollegor eller anhöriga kan på så sätt spåra larmet 
i realtid och se till att rätt hjälpinsats kommer på plats. 
Giltighetstid på den Livelink som skickats begränsas efter 
önskemål. 

Andra exempel på rapporter:
•	 Områdesbevakning
•	 Separation
•	 Rapporter
•	 Hastighetskontroll
•	 No contact
•	 Driftlarm
•	 Batterilarm
•	 Begränsningar i GSM-täckning
•	 Stöldskydd
•	 Man Down
•	 Timerlarm
•	 Rörelsedetektor

Amigo Track är ett komplett och lättanvänt system för GPS-spårning och larmhantering via dator, surfplatta eller 
smartphone. Med Amigo Track får du en mobil GPS positioneringstjänst där du kan följa varje GPS-larm i realtid på 
ett kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att även få en översikt över t.ex. en arbetsgrupp. 

Körjournal och positioneringstjänst
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Vår mest sensationella produkt, Amigo Mobile är en 
helt galen idé. Det syns inte på ytan men det är  
resultatet av vår besatthet av bra funktion. 

Amigo Mobile 4.0
Professionellt säkerhetsarbete kräver teknik som alltid 
fungerar utan problem! Logisk programdesign som ni  
uppskattar ju mer ni använder den. En larmcentral i en  
mobiltelefon, en sensation i det tysta.

Mobil larmcentral
•	 Larmmottagning.
•	 Kvittens av larm.
•	 Fullständig logg av händelser.
•	 Positionering av mobila objekt (kartvisning).

Med hjälp av Amigo Mobile har ni tillgång till all information 
om varje enskilt personlarm:

•	 Larmorsak och larmtid (vid utlöst larm visas om det är 
larmknapp, Man Down, fallarm, timerlarm etc).

•	 Batteristatus och varning vid lågt batteri.
•	 GSM-kvalitet.
•	 Temperatur.
•	 Om GPS-mottagaren har fått “FIX” position och antalet 

satelliter larmet har kontakt med.
•	 Information om senaste positionstid.
•	 Loggning av larm och tekniska larmmeddelanden.
•	 Latitud och longitud samt kartvisning.

Avdelning Blästring            ON

Mobil larmcentral och övervakning



Sveriges nya personlarm!

Amigo Alarm
Box 8

301 02 Halmstad

Besök & leverans 
Tullkammarhuset

Strandgatan 1 
302 50 Halmstad

Kontakt
035-10 48 88
08-411  52 00

 me@amigoalarm.se

www.amigo.se

Specifikationer
•	 Inbyggd GPS-mottagare SiRFstarIV.
•	 Utvecklad och tillverkad i Sverige.
•	 2-partssamtal i full duplex (mikrofon och högtalare).
•	 Stöt, damm och fukttålig (IP54).
•	 Quadband GSM/GPRS.
•	 Reell drifttid ca. 35 tim med maximal funktionalitet.
•	 Intelligent strömsparläge vid behov.
•	 Stöder Geofence.
•	 Larmknapp, och automatiska larmfunktioner.
•	 Timerlarm kan skicka larm efter en förbestämd tid.
•	 Call Button ringer upp ett förbestämt nummer.
•	 Praktiskt bärväska i läder.
•	 Kan larma till 7 mottagare (9 olika larmformat).
•	 SMS-varning vid låg batterinivå.
•	 12/24V laddare ingår.
•	 Kan anslutas till valfri larmcentral.


