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Du kan se ”Signalstyrka GSM” i ICO på Produktsidan. 

 

 

 

 

 

CareIPmobile svart och vit 

1. Använd din lilla skruvmejsel eller annat smalt föremål 

(det går bra med en tändsticka). Håll om larmet med ena 

handen samtidigt som du trycker ner den gula knappen i 4s tills du hör ett pip. Släpp gula 

knappen och tryck till kort, snabbt och bestämt med mejseln i hålet på undersidan där det 

finns en liten volymsymbol. Larmet säger ”Servicemode” 

 

2. Tryck GUL (1 ggr), larmet säger ”User”. 

 

 

3. Tryck RÖD knapp, larmet säger ”User mode”, tryck Gul Gul (2 ggr) larmet säger 

”GSM”. Tryck RÖD för att välja, larmet säger ”GSM-strength” och ett värde (på 

engelska) som är mellan 0-31. Det bör vara 15 eller högre.  
 

Är värdet 0 (zero) tryck igen, kolla så att antennen sitter riktigt och om det inte hjälper kan 

man stänga av larmet och plocka ut SIM-kort och gnugga det lite. SIM-kortet finner du på 

larmets undersida i en liten avlång lucka. Du får ut det genom att trycka det uppåt och sedan 

pilla ut det, när du sätter i det igen se till att det kommer i skenorna så att det inte sitter 

ojämnt. 

 

4. Sammanfattning: Du håller GUL knapp 4s och släpp gula knappen när det piper till, 

och trycker till kort och snabbt i hålet för volymkontroll. → 1 ggr GUL → 1 gång 

RÖD → GUL GUL sedan repetera RÖD knapp för att få kontinuerliga värden på 

GSM-styrka. 

4 s + mejsel    
  GUL     GUL     RÖD       GUL      GUL      RÖD…. 



 

5. Tryck några gånger på RÖD knapp och gå runt med larmet för att hitta bästa läge. Du 

kan dra ut larmet från väggen under tiden. Håll larmet på den höjd det kommer att stå, 

vid fönster brukar det bli bäst. Du kan också prova att rikta antennen åt olika håll. 

 

6. Trycker du inte på 30 sek så lämnar du testläget ”Servicemode”. 

 


