
    MOBLOC  ...din livline til land

Tillykke med din MOBLOC !

Første opsætning tager få minutter, og så er du i gang !

Al opsætning og kommunikation med MOBLOC enheden foregår via 
simple SMS kommandoer, direkte fra din mobiltelefon:

- Ingen APP der skal installeres
- Ingen oprettelse af brugerprofil

- Ingen kodeord

Opsætning:
- Tilføj MOBLOC telefonnummeret i din telefon’s telefonbog

- Tænd MOBLOC ved at trykke 1 gang på MODE
- Vent indtil Setup begynder at blinke langsomt

- Send SMS med teksten ”#10" til enheden
- Start opsætningsguide ved at sende SMS med beskeden ”#1"

- SMS beskeder vil guide dig igennem opsætning

Oplad batteriet
Du bør oplade enheden fuldt inden du tager den i brug:
Sæt MOBLOC i ”Setup” tilstand (Setup blinker langsomt)

Tilslut enheden med det medfølgende ladekabel til en USB port (Mobil 
lader, PC osv).

    Din MOBLOC har telefonnummer:



Sådan bruger du MOBLOC enheden på vandet
Aktiver ”MOBLOC” funktion.

Placer Tag i din bukselomme eller lignende sted, så den vil være under 
vand hvis du falder over bord.

Sådan bruger du MOBLOC enheden som tyverialarm
Når du forlader båden, aktiveres MOBLOC enhedens ”Tracker” 

funktionalitet, som vil sende dig alarmer hvis båden forlader sin plads.
I brugervejledningen kan du læse mere om denne funktionalitet.

Søsportens sikkerhedsråd anbefaler ”Hav altid en livline til land”

  

Søsportens 5 sikkerhedsråd
- Lær at sejle                                                   
- Brug vesten

- Planlæg din tur
- Hav en livline til land
- Hold dit grej i orden

Brug for hjælp?
Du finder komplet brugervejledning på vores hjemmeside.
Her kan du også spørge om hjælp hvis du har brug for det.

Hjemmeside: www.mobloc.dk
Email: mobloc@mobloc.dk

   MOBLOC  ...din livline til land

Made in Denmark

MOBLOC enheden er specielt 
udviklet som en robust livline til 
land, der automatisk kalder på 

hjælp ved MOB.

Men husk stadig de øvrige råd !
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