Installationsmanual indikator
Köra Säkert

Innehåll
• Indikator med Bluetooth
• 2 st batterier
• Installationsmanual
Ovansida

Undersida

Knapp för uppkoppling via
Bluetooth mot Telia Sense och
kontroll av batteristatus

Fästkuddar

Ljusslinga

Öppning för batteribyte
Serienummer

Innan installation
Ta med din mobiltelefon som har Telia Sense-appen
installerad, indikatorn, indikatormanualen och sätt
dig i bilen.

Installation och aktivering
1.	Öppna batteriluckan och sätt
i de medföljande batterierna
i indikatorn.
2. D
 ra av skyddspappret från
fästkuddarna på undersidan
av indikatorn.
3.	Välj en bra placering för indikatorn i din bil och
sätt fast den. Se avsnitt ”Placering av indikatorn i
bilen”.
4.	Logga in i Telia Sense-appen. Klicka på Folksam
Köra Säkert i Telia Sense-menyn.
5.	En översikt med tre punkter visar hur aktivering
en går till. Klicka på fortsätt och följ instruktionen i appen. Notera att knappen på indikatorn
inte är en På/Av-knapp utan att den är till för att
koppla ihop indikatorn med Telia Sense första
gången den används samt för att kontrollera
batteristatus.
6.	Indikatorn är ihopkopplad med Telia Sense när
ett ljusflöde från grönt till rött visas.
7.	Installationen är nu klar. Köra Säkert är aktiverat och kördata kommer nu börja samlas in vid
körning. Redan efter första körningen kan du se
hur du kört i appen eller på Folksam Mina sidor.

Placering av indikatorn i bilen
För säker bilkörning rekommenderar Folksam att
indikatorn placeras enligt bilderna nedan.

Köra med indikatorn
När du startar bilen kopplar indikatorn automatiskt
upp sig mot hårdvaran i OBD-porten.
När du kör lyser indikatorn grönt, gult och rött
beroende på vilken hastighet du håller. Bilens hastighet jämförs med hastigheten som är registrerad i
Nationell vägdatabas (NVDB). Skulle ljuset på indikatorn - grönt, gult eller rött - och hastighetsskylten
mot förmodan visa olika hastighet så ska du alltid
köra enligt anvisningen på hastighetsskylten.

Det finns fyra
olika färglägen:
Grönt ljus
Du kör under/enligt gällande
hastighetsgräns.
Gult ljus
Du kör 1-5 km/h över gällande
hastighetsgräns.
Rött ljus
Du kör 6 km/h eller fortare
över gällande hastighetsgräns.
Gult blinkande ljus (mitten)
Telia Sense har inte täckning/ingen gps-signal/ingen
koppling till vägdatabasen, NVDB, Nationella Väg
databasen som Trafikverket sköter.
Tänk på att det kan finnas en viss tidsfördröjning
innan indikatorns ljus byter färg.
Indikatorn följer bilens faktiska hastighet/gps-hastig
het och inte bilens hastighetsmätare.

Batteribyte
Batterierna, 2 st CR2450, har en livslängd på ca 1 år
men det kan variera beroende på hur mycket du kör.
Du får ett meddelande i appen när det är dags att
byta indikatorns batterier.
För att kontrollera batteristatus:
1. Tryck på knappen på ovansidan av indikatorn.
2.	Grönt ljus - batterierna OK.
Rött ljus - batterierna börjar ta slut.
Inget ljus - byt batterierna.
Batterierna är inte laddningsbara utan ska
lämnas till återvinning när de är slut.

Byt batterier så här:
1.	Öppna indikatorn via öppningen på baksidan.
2.	Peta ut batterierna med ett smalt föremål i riktning bort från ljusledaren.
3. För in de nya batterierna med plustecknet uppåt.
4. Stäng och tryck försiktigt ihop indikatorn.

Felsökning
Kontrollera först att din Telia Sense fungerar
korrekt. Därefter kan du kontrollera att batterierna
sitter rätt genom att trycka på knappen på indikatorn som då lyser grönt. Om problemet kvarstår
kontakta Folksams kundservice 0771-950 950 eller
läs mer om felsökning i Frågor och svar på folksam.
se/korasakert.

Retur av indikatorn
Indikatorn är en del av det unika erbjudandet Köra
Säkert för dig som har en bilförsäkring i Folksam.
Om du inte längre vill ha Köra Säkert vill vi att du
returnerar indikatorn till Folksam. Läs mer på
folksam.se/korasakert
Returnera indikatorn om:
- Du har avbeställt Köra Säkert
- Du har avslutat din bilförsäkring
- Indikatorn har gått sönder
- Du har avslutat Telia Sense-abonnemanget

Om du har frågor
Har du frågor och funderingar kan du alltid höra
av dig till Folksams kundservice. Du når oss på
telefonnummer 0771-950 950, vardagar 7.30–21,
helger 9–19.
På folksam.se/korasakert hittar du all information,
instruktioner, filmer, frågor och svar.
Har du frågor om:
Köra Säkert – Ring Folksams kundservice
0771-950 950
Indikatorn – Ring Folksams kundservice
0771-950 950
Telia Sense – Kontakta Telia

OBSERVERA!
Ersätts batterierna av fel typ finns risk för
explosion. Återvinn förbrukade batterier
enligt anvisningarna.
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