
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att ni köpt TM-ALERT bärbara Bluetooth® Alert. Vänligen läs denna 
användarmanual väldigt noggrannt före bruk och behåll den för framtida hänvisning. Om 
ni skulle ha några frågor, vänligen kontakta: 

Email address: alert@tmeeting.se 

Viktiga säkerhets instruktioner: 
När ni använder TM-ALERT bärbara Bluetooth® Alert bör grundläggande 
säkerhetsåtgärder vidtas i samtliga fall för att reducera risker för brand, elektrisk shock 
eller skada till person, inklusive följande: 

1. Vänligen läs samtliga instruktioner före användandet av denna produkt. 
2. Denna produkt använder sig utav uppladdningsbara lithium batterier, som 

inte är utbytbara av användaren. 
3. Upphör att använda denna produkt om ni märker av något oroande 

tecken.  
4. Använd endast tillbehör/tillägg som är specifierade av tillverkaren. 
5. Undvik att lagra produkten vid temperaturer utanför de normala 

intervallen (under -10oC eller över +60oC), eftersom höga temperaturer 
riskerar att korta ned livstiden av elektroniska enheter, orsaka 
deformation av plast höljet, skada batteriet, eller till och med laddas upp 
till en explosion. Lagring av enheten vid låga temperatur kan orsaka att 
fukt skapas på insidan av enheten då den återvänder till sin normala 
operativa temperatur.  

6. Denna enheten är endast stänk säker. Sänk inte ned denna enhet i vatten.  
7. Koppla inte från enheten genom att dra i ström sladden. 
8. Handskas inte med enheten om den slutar att fungera, blir tappad eller 

skadad i någon form. Returnera enheten till närmaste auktoriserade 
anläggning för undersökning eller reparation. 

9. Företaget har den slutgiltiga tolkningen av instruktionerna.  
10. Företaget reserverar rättigheten till att göra ändringar av innehållet  

i denna manual utan förvarning.  
11. Specifikationen av denna produkten kan komma att ändras utan 

förvarning. Vissa av funktionerna kan skiljas åt mellan olika mjukvaru 
versioner. 

Avyttrande av TM-ALERTs använda komponenter: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paketets innehåll: 
 Din TM-ALERT bärbara Bluetooth® Alert är paketerad med varorna listade nedan.  
Om någon saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart.  

 

 
1. TM-ALERT  enhet  
2. Halsbandshölje med metall ring 
3. USB kabel 
4. Handledsband 

 Funktions identifiering: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ladda TM-ALERT:  
Koppla ena sidan av ladd kabeln till en standard USB AC- adapter (medföljer ej), och 
koppla micro USB änden till en ladd port i TM-ALERT. En full laddning tar 2 timmar och 
möjliggör användning i 1 månad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ned APP: 
1. Gå till App Store eller Google Play TM Store och sök efter "TM-Alert" appen 

av T-Meeting. 
2. Ladda ned och installera gratis appen på din IOS eller Android enhet.  

Anslut TM-ALERT till din Smart phone 
1. Starta TM-Alert applikationen. 
2. Anslut TM-ALERT enheten till en laddare. 
3. Aktivera Bluetooth anslutning och lokalisering på din smartphone.  
4. Sätt igång TM-Alert applikationen.  
5. Välj “Enheter” alternativet från huvud menyn och välj sedan “lägg till  

ny enhet” på din Android, eller Dra för att Uppdatera på din iOS enhet. 
Appen borde börja söka efter enheter i närheten. 

6. Välj din enhet och bekräfta ditt val genom att trycka på “ja” på din iOS 
enhet.  

7. Tryck OK. Du är nu ansluten. 

Döp om din TM-ALERT 
1. Starta TM-Alert applikationen. 
2. Välj “Enheter” alternativet från huvudmenyn och välj sedan din enhet.  
3. Tryck “Döp om”. 
4. Tryck OK. 
5. Nu har din enhet ett nytt namn. 

Uppdatera firmware på TM-ALERT 
1. Starta TM-Alert applikationen. 
2. Anslut TM-ALERT enheten till en laddare med micro USB sladden. 
3. Välj “Enheter” alternativet från huvudmenyn och välj sedan din enhet.  
4. Tryck “Firmware Uppdatering” och bekräfta ditt val genom att trycka  

på “OK” knappen på din Android eller “Ja” på din iOS enhet.  
5. Uppdaterings processen påbörjas omedelbart. 

Blinkande RGB LED Ljus 

 

Micro USB Charging Port 

Plugged micro USB cable 

Denna produkt har 
skapats med material 
och element utav hög 

kvalité, som är lämpliga 
för återvinning. 

Denna symbol på produkten 
innebär att produkten 

omfattas av bestämmelserna i 
det europeiska direktivet 

2006/66/EC. 

Denna symbol på 
produkten innebär att 
produkten omfattas av 
bestämmelserna i det 
europeiska direktivet 

2012/19 / EU. 

Manual SE 

Stark Vibrerande Alert 

Utbytbart Band 

Micro USB 
Laddnings Port 

 
Kopplad micro 

USB sladd 

Vänligen avyttra TM-ALERTs batterier ordentligt, enligt gällande lokala 
förordningar. Släng INTE produkten/använda batterier i hushålls 
soporna. Ta produkten till närmaste återvinnings central. Nationella och 
lokala avyttrings förordningar måste respekteras! 
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Välj notifieringar för TM-ALERT 
1. Starta TM-ALERT applikationen. 
2. Välj “Notifierings” alternativet från huvudmenyn och bocka sedan för 

alternativet framför knappen för den typen av notifieringar du är 
interesserad utav.  

3. Bekräfta det förbockade alternativet så att den fylls i med blå färg.  
Nu kommer TM-ALERT enheten att notifiera dig med ljus och vibrerande 
signaler för den valda notifieringen. Du kan hitta “Ring”, “TM Samtal”,  
“SMS”,  “E-Mail”, “Alarm” och “Applikations” notifieringar. 

4. För att ändra vibrationer och blinkande signaler för den valda 
notifieringen I TM-ALERT enheten, så behöver du välja rätt notifikation för 
motsvarande knapp, och sedan lägga till “Ny notifiering” och sedan ange 
samtliga detaljer. “Standard notifiering” fabriks återställer inställningarna 
för den givna notifierings typen.  

5. Du kan redigera existerande notifikations inställningar genom att trycka 
på redigerings ikonen. Kom ihåg att spara efter varje ändring.  

6. “Applikations” knappen är en samlingsknapp och förflyttar dig till  
en under meny som listar vanliga applikationer (som Facebook, Twitter, 
Instagram, etc) som stöds utav TM-ALERT enheten, med möjligheten till 
att ändra vibrerande och blinkande signal inställningar för varje 
applikation som stöds och är listad separat. Väljer man “Ny notifiering” 
eller återställer standard inställningar så fungerar detta precis som  
de andra notifieringarna som nämndes tidigare (som “Ring”, “SMS”, etc). 

Rengörning och underhåll: 
1. Rengör handleds bandet och halsbands höljets yta med en mjuk, torr duk. 
2. Använd INTE någon typ av spray på handleds bandet. Använd INTE någon 

typ av lösning, kemikalie eller rengörnings lösning som innehåller alkohol, 
ammoniak eller slipmedel.   

3. Låt INTE någon typ av vätska hällas på öppningarna till TM-ALERT 
enheten. 

Specifikation:  
• Bluetooth Version: 4.0 eller senare 
• Synchning:  iOS 10 och högre / Android 5.0 och senare 
• Lysande lampa: RGB LED 
• Överförings ström: Klass 2 
• Parade enheter: Upp till 1 Smartphone parad till en    

TM-ALERT enhet 
Upp till 1 TM-ALERT enhet parad till en 
Smartphone 

• Effektivt Avstånd: Ungefär 10m (33feet) 
• Batterier Installerade: 3.7V 130mAh Li-Po återladdningsbara 
• Användningstid: Ungefär 1 månad 
• Standby tid:  Ungefär 3 månader 
• Batteri Ladd tid: Ungefär 2-3 timmar 
• Laddnings sladd: Micro USB 
• Laddnings Volt: 5VDC 50mA 
• Strömförsörjning: Ingår inte 
• Operativ temperatur -100C till 600C 
• Laddnings temperatur 00C till 400C 
• Dimensioner  Ungefär 13.4x36x43.5mm plus bandens  

dimensioner 
• Enhets vikt:  Ungefär 14g (0.5 oz.) 
• Vikt med handleds band Ungefär 31g (1.1 oz.) 
• Vikt med halsbands höljet Ungefär 18g (0.6 oz.) 

Specifikationerna kan förändras utan förvarning.  

Garanti / Service Information: 
Din TM-ALERT Bärbara Bluetooth® Alert kommer med två års begränsad garanti och 
räknas från datumet av det ursprungliga detaljhandels köpet. Vid normal användning  
så kommer TM-ALERT att vara fri från defekter i material och utförande. I händelse  
av att TM-ALERT ej fungerar ordentligt under garanti perioden, returnera enheten med 
förbetald frakt, tillsammans med ett inköps bevis (kvitto eller packning sedel, inga 
undantag) till T-Meeting Global AB.  

T-Meeting global AB kommer antingen att reparera eller ersätta enheten (med en ny, 
renoverad eller en enhet med samma skick som den ni skickade) och returnera denna till 
er utan extra kostnad (det tillkommer nominella tilläggs kostnader för frakten vid 
försändelser utanför EU). 

Denna garantin gäller inte för någon produkt som av misstag har skadats på grund av: 
missbruk, fel användning, oaktsamhet, användning vid annan elektrisk frekvens eller 
voltage än det som angivits på produkten och/eller är beskrivet i denna manual. Defekter 
eller felaktigheter som orsakats av otillåtna modifieringar, reparationer och/eller 
manipulering är även dessa inte täckta av denna garantin. Vänligen säkerställ att 
batterierna avyttras på ett korrekt sätt, enligt lokala föreskrifter. Bränn inte batterierna. 

Oavsiktliga eller följdskador 

Denna garantin ger dig specifika lagliga rättigheter och ni har även varierande lagliga 
rättigheter beroende på vilket land ni befinner er i. 

Om en defekt produkt upptäcks under gällande garanti period, så bör ni omedelbart 
kontakta oss med hjälp av vårt kundtjänst nummer eller via e-mail. Under samtalets gång 
kommer ni att motta ett “Return Merchandise Authorization” nummer (RMA) samt 
instruktioner för att frakta produkten. Ni kan även logga in på www.tmeeting.com för att 
motta ett RMA samt instruktioner för frakten före ni sänder produkten till T-Meeting 
global AB. En produkt utan RMA nummer kommer inte att accepteras och kommer att 
återsändas er på er bekostnad. En auktoriserad produkt måste medföljas av ett 
köpebevis samt en kort förklaring på ert problem.  

För reparationer och service utav en produkt vars garanti har gått ut, vänligen kontakta 
vår kundtjänst för ett prisförslag samt instruktioner. Även här kan ni använda er utav vårt 
kundtjänst telefon nummer eller e-mail adressen som är angiven i denna manual. 

FCC Reglementet och information 
Denna enheten uppfyller kraven angivna i del 15 av FCC reglementet. Driften är föremål 
för följande två villkor: (1) denna enheten får inte åsamka skadlig störning och (2) denna 
enheten måste acceptera störning mottagen, inkluderande störning som kan orsaka 
oönskad drift. Denna utrustning har testats och har befunnits följa gränserna av en Klass 
B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC reglementet. Dessa gränser är designade för 
att kunna ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid en bostads installation. 

Denna utrustningen genererar, använder och kan utstråla radio frekvens energi om den 
inte är installerad och brukad i enlighet med instruktioner, och kan orsaka skadlig 
störning till radio kommunikation. Däremot finns där ingen garanti för att störning inte 
kommer att förekomma vid en specifik installation. Om denna utrustningen skulle orsaka 
skadlig störning till radio eller tv-mottagning, kan detta bedömas genom att stänga  
av och sätta på utrustning, därefter kan ni prova följande metoder för att korrigera 
störningen:  

1. Där det kan göras säkert, omorientera tvn eller radions mottagande 
antenn. 

2. Till den utsträckningen det är möjligt, öka separationen mellan 
utrustningen och mottagaren. 

3. Anslut AC adapter till utrustningen i ett annat uttag, eller till en annan 
säkring.  

4. Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV tekniker för hjälp. 
Modifiering: Samtliga modifieringar är inte uttryckligen godkända  
av tillverkaren av denna enheten, och skulle kunna ogiltigförklara 
användarens tillåtelse att bruka enheten. 

Denna Klass B digitala enhet uppfyller och överenstämmer med kraven ställda i Canadian 
ICES-003. RSS 201 Utgåva 8. 

Kontakt information, Teknisk support, Råd, Kundtjänst 
o Tmeeting global AB 
o Amiralsgatan 20  
o 211-55 Malmo  
o Sweden  
o Email: alert@tmeeting.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth® är ett varumärke Bluetooth SIG,Inc.. 
App Store® är ett varumärke av Apple Inc. 
Google PlayTM är ett varumärke av Google Inc. 
 

Copyright © 2019 Tmeeting global AB. 

Denna produkten har skapats av, och är såld under ansvaret av Europea i Malmö AB, och Europea i Malmö 
AB är garanten i relation till denna produkten.  

TM-ALERT är varumärke av Europea i Malmö AB och används under samma license.  
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