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Varför händer det inget när jag trycker på larmknappen?
På ena sidan av larmknappen sitter en liten LED-lampa. Om den inte lyser när du trycker på knappen så är 
antigen batterierna slut eller så är knappen trasig. Då behöver den bytas ut, och ersättas i Everon Portal. 
Om LED-lampan däremot blinkar så ligger knappen troligtvis inte i någon larmstyrning. Du måste då lägga 
knappen i en larmstyrning. Se användarmanualen för närmare instruktioner på hur du gör detta.

Varför larmar inte rörelselarmet?
Antingen har rörelselarmet ingen ström eller så ligger det inte i en larmstyrning. Kolla upp så att batteriet 
sitter i ordentligt i batterihållaren. Om det gör det, kolla även så att det inte har batterilarmat. Det ser du 
på förstasidan i Everon Portal. Om allt är som det ska med batteriet, kolla så att rörelselarmet ligger i en 
larmstyrning. Gör det inte det måste du lägga in det i en larmstyrning. Se användarmanualen för närmare 
instruktioner på hur du gör detta. 

Hur kan jag se loggar på larm?
Loggarna hittar du i Everon Portal. Du kan kolla både på rapporter och statistik. Det går att filtrera 
informationen på många olika saker, t.ex. produkter, avdelningar, personal osv. Se användarmanualen för 
närmare instruktioner på hur du gör detta. 
 

Varför ringer det på larmtelefonen?
Om ingen är inloggad i appen eller tar emot larmen på utsatt tid går larmen över till samtal + sms. Det 
betyder att en server ringar till larmtelefonerna för att se vid vilken telefon det finns en person. När du 
svarar i telefonen talar det om att du är där. Samtalet läggs på direkt och istället kommer ett SMS med 
information om larmet. Det är av största vikt att ni svarar på samtalen för att få reda på vem/vad som har 
larmat. Samma person/sak kan inte heller larma igen förens någon har tagit emot larmet som rings ut.

Varför kan jag inte para in mitt rörelselarm? 
Troligtvis har rörelselarmet blivit avparat på fel sätt. Du kan se om så är fallet genom att öppna upp 
rörelselarmet ända in till batteriet. Se användarmanualen för närmare instruktioner på hur du gör detta. 
Bredvid batteriet finns ett litet kretskort, och där sitter det en knapp. När du klickar på knappen så ska den 
lilla lampan högst upp på kretskortet snabbt blinka rött. Om den inte gör det så har rörelselarmet blivit 
felaktigt avparat och du måste då kontakta vår support för att de ska kunna rätta till felet. Rörelselarmet kan 
gå sönder om det har parats av felaktigt och då gäller inte garantin. 



Everons FAQ

Everon Sverige AB  •  Koppargatan 18  •  602 23 Norrköping  •  Tel: 0771-33 34 35  •  www.everon.se

Version: 2020-10-27  • 1

Det plingar till när jag skannar en närvarotagg, men det händer inget i mobilen? 
Varför är det så? Vad ska jag göra? 
Om telefonen plingar när du skannar taggen men det inte kommer upp något besök i appen så ligger kontots 
mobilapplikation fel. Detta behöver då rättas till i Everon Portal. Kontakta vår kundsupport så hjälper de er. 

Varför händer det inget när jag skannar en närvarotagg?
Om det inte plingar när du för mobilen mot taggen så är troligtvis 
”NFC och betalning” inte påslaget på mobilen. Du slår på detta under 
Inställningar -> Anslutning på mobilen.

Varför kan jag inte ringa min kollega från Teamvy?
Om telefonsymbolen inte är grön i din telefon så saknas det ett 
telefonnummer på telefonen som din kollega har. I kollegans telefon 
måste telefonnumret läggas till.

Om det telefonsymbolen i din telefon är grön har numret i kollegans 
telefon troligtvis blivit fel inskrivet. Dubbelkolla på telefonen som 
det inte går att ringa till att korrekt nummer är inlagt. I menyn, välj 
Information, under Enhet klicka på Samtal kan göras, fyll i eller 
dubbelkolla telefonnumret och klicka sedan på Tillbaka. 
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Varför kan jag inte ringa till hubben?
För att ett samtal ska gå fram till hubben måste telefonnumret som du ringer ifrån vara ett godkänt nummer. 
För att godkänna numret lägger du till telefonen som en personal i personallistan och skriver numret under 
mobilnummer. Du kan döpa användaren/personalen till t.ex. ”mobil 1” eller liknande. Som användarnamn 
kan du också lägga telefonnumret om du vill.  Se användarmanualen för närmare instruktioner på hur du 
lägger till en personal. 

För att det ska gå att ringa till hubben måste också vara rätt hubb som har förmedlat larmet. Är det en 
annan hubb än hemmahubben som förmedlar larmet så kommer det inte gå att ringa.

Varför står det offline i appen?
Appen måste ha internetanslutning för att fungera. Tillse att WiFi eller mobildata är på och fungerar som 
det ska. Oftast är det inte vi på Everon som är ansvariga för detta utan er kommuns IT-avdelning. Hör av er 
till dem om det inte fungerar som det ska. 

Varför händer det inget när jag trycker i appen?
Appen måste ha internetanslutning för att fungera. Tillse att WiFi eller mobildata är på och fungerar som 
det ska. Oftast är det inte vi på Everon som är ansvariga för detta utan er kommuns IT-avdelning. Hör av er 
till dem om det inte fungerar som det ska.

Varför kan jag inte logga in? Det står ingen internetanslutning
Appen måste ha internetanslutning för att fungera. Tillse att WiFi eller mobildata är på och fungerar som 
det ska. Oftast är det inte vi på Everon som är ansvariga för detta utan er kommuns IT-avdelning. Hör av er 
till dem om det inte fungerar som det ska. 

Vad betyder det att mitt konto är spärrat? 
Du har skrivit fel lösenord för många gånger när du har försökt att logga in i appen. En larmansvarig kan 
låsa upp kontot åt dig i Everon Portal. Om du har glömt ditt lösenord går även det att byta på samma ställe i 
Everon Portal. Se användarmanualen för närmare instruktioner på hur du gör detta. 
 


