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Frågetecken eller timglas i statusfönstret

Frågetecken eller timglas i statusfönstret innebär att mottagaren och sändaren   
”inte förstår” signalen från sensorn. Detta är oftast tillfälligt och ”går över” av sig 
själv.

• Du SKALL INTE KALIBRERA under den här tiden. Eftersom mottagaren och   
 sändaren i det här läget inte förstår signalen från sensorn, så kan den inte   
 heller använda sig av ett kalibreringsvärde.

• Avvakta till dess att glukosvärden visas i displayen eller till annan uppmaning   
 visas, t e x att du skall göra en extra kalibrering. Det kan ibland dröja flera   
 timmar. Kvarstår ??? under mer än 3 timmar i följd ersätts sensorn på garantin.

• Om ???  visas i statusfönstret under det första dygnet efter att du satt en ny   
 sensor kan det bero på kroppens normala reaktion på en ”främmande kropp”.   
 Då kan du behöva vänta längre än tre timmar, ibland över en natt, för att det   
 ska komma glukosvärden.

• Om meddelandet ”Fel på sensor” visas ska du byta sensor. Är det inom 7 dagar  
 så ersätter vi dig med en ny sensor, se information nedan. 

Sitter sändaren ordentligt fast i sensorplattan på båda sidorna? 
Kontrollera att bakänden av sändaren sitter fast under båda ”klackarna”.

Har användaren tagit läkemedel med Paracetamol? 
Paracetamol kan ge felaktigt för höga sensorvärden. Avvakta minst 4–6 timmar   
till dess effekten av Paracetamol försvunnit. Använd den vanliga blodsocker- 
mätaren under tiden.
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Har du använt Skinprep eller liknande för att tvätta huden innan  
sensorsättning?
Användning av vidhäftningsmedel, som t e x Skinprep, kan påverka sensor-  
signalen och bör undvikas. Har du behov av dessa medel skall du lämna   
ett fritt område i mitten, för att kunna sätta sensorn utan att den skadas   
av medlet. Skinprep eller liknande skall INTE användas för att tvätta sända-  
rens undersida. 

Är det något som skaver på sändaren?  
Undvik att sätta sensorn så att den utsätts för tryck eller skav.

Finns det för lite underhudsfett?        
Hos mycket magra individer kan sensorn lättare hamna i en muskel. Försök  
sätta sensorn på en plats med så mycket underhudsfett som möjligt. 

Få en ny sensor på garantin
För att vi ska kunna ersätta dig med en ny sensor på vår 7-dagarsgaranti så be-
höver vi få serienumret på sensorn. Du finner serienumret under den lilla vingen 
på sensorplattan och på sensorapplikatorn, se bild nedan.
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Timglas i statusfönstret

Timglas betyder att du nyligen försökt kalibrera men sensorn för tillfället inte 
kan kalibreras

A. Vänta 15 minuter och gör en ny kalibrering. Vänta ytterligare 15 minuter. Om  
 skärmen fortfarande visas, ska du göra ytterligare en kalibrering och vänta  
 därefter 15 minuter. Om inga sensorvärden visas i mottagaren efter dessa  
 åtgärder så behöver sensorn bytas ut.

B. Vänta minst en timma och gör en ny kalibrering. Om inga sensorvärden visas  
 i mottagaren efter den här åtgärden så behöver sensorn bytas ut.

Kontrollera att du väntat den angivna tiden (15 minuter/1 timma) 
Gör om kalibreringen om du inte väntat den angivna tiden.

Har du tagit läkemedel med Paracetamol?  
Paracetamol kan ge felaktigt för höga sensorvärden. Avvakta minst 4–6  
timmar till dess effekten av Paracetamol försvunnit. Använd den vanliga  
blodsockermätaren under tiden.

För reklamation av sensorn – skriv ner serienumret på den specifika sensorn. 
Du finner serienumret under den lilla vingen på sensorplattan och på sensor- 
applikatorn.

A B

Skärm för kaliberingsfel.
Vänta 15 minuter.

Skärm för kaliberingsfel.
Vänta en timma.
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Ingen kontakt mellan sändare och mottagare
– överstruken antenn visas i statusfönstret

Överstruken antenn visas i statusfönstret när kontakten mellan mottagare och  
sändare är avbruten, vanligtvis är detta tillfälligt. Under den tiden visas inga vär-
den i displayen. Det beror vanligen på att man är utanför den räckvidd som gäller 
för att sändare och mottagare skall ha kontakt med varandra, dvs cirka 6 meter.

Sändaren och mottagaren återansluter sig till varandra automatiskt när man 
är inom räckvidden igen. Man behöver alltså inte aktivt återansluta eller göra en 
extra kalibrering. Tillfälliga, korta perioder (5–15 minuter) med överstruken antenn 
är normalt och behöver inte betyda att det är något fel på produkten.

Är korrekt Sändar-ID inlagt i mottagaren? Kontrollera att rätt sändar-ID är inlagt 
genom att gå in i Inställningar/Enhetsifo/Sändar-ID. Sändarens ID finner du på 
utsidan av sändarens förpackning och på sändarens undersida. Om fel sändar-ID 
och sensor är startad – gå längst ned i Huvudmenyn och stoppa sensorn. Gå se-
dan in i Inställningar/Sändar-ID och lägg in korrekt sändar-ID. Starta sensorn igen.

Behöver mottagaren laddas? Låg batterinivå i mottagaren kan försämra kontak-
ten mellan sändare och mottagare.

Har det uppstått när användaren varit i ett rum med betongväggar eller i vatten, 
t e x simbassäng? Betongväggar och vatten försämrar räckvidden.

Är batterinivån i sändaren bra? Vid lågt batteri i sändaren försämras kontakten 
och överstruken antenn kan visas i statusfönstret. Kontrollera batterinivån på 
sändaren genom att gå in i INSTÄLLNINGAR / ENHETSINFO på mottagaren och läs 
under Sändarbatteri. Vid LÅGT skall sändaren bytas. Sändaren har 6 månaders 
garanti.

Är sändaren helt ny? Vid uppstart av en ny sändare skall man ta loss den ur för-
packningen 10–15 minuter innan man skall starta upp.  
Har användaren använt något vidhäftningsmedel, t ex Skinprep? Skinprep på 
sändarens undersida kan störa kontakten mellan sändare och mottagare och bör 
undvikas. Tvätta rent med en sprittvätt med Isopropylalkolhol. 

Kontrollera att sändarbatteri är OK genom att lägga sändaren bredvid mottaga-
ren och starta sensor på mottagaren. Efter några minuter skall en antennsymbol 
visas bredvid batterisymbolen. Om en överstruken antenn visas i statusfönstret 
kan sändarbatteriet vara för lågt eller slut. Kontrollera detta under Inställningar/
Enhetsinfo/Sändarbatteri. Om detta inte är OK måste sändaren bytas ut. Glömt 
inte att gå till mottagaren och Stoppa Sensor.
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Huden är irriterad/rodnad under häftan

De flesta rodnader/irritationer kan förhindras med god omvårdnad av huden.

Tips!

1. Sprittvätta huden noggrant före sensorinsättningen för att få bort fett och  
 smuts. Torka torrt med papper. Låt huden lufttorka innan du sätter sensorn.   
 Rester av lotion och tvål, samt sprit som inte torkat  kan orsaka en kemisk  
 reaktion med rodnad och irritation under häftan.

2. Används bedövningskräm, t e x EMLA, ska häftan dras bort (rullas av)  
 mycket försiktigt. Det yttersta hudlagret kan skadas (syns inte för ögat) om  
 häftan dras av snabbt. Skadad hud blir betydligt mer känslig och har svårare  
 att klara av att man sätter på en ny häfta, som dessutom ska sitta i 7 dagar.  
 Se till att EMLA-krämen är väl borttvättad och huden riktigt torr innan sensorn  
 sätts.

3. Brukar häftan släppa i kanterna efter ett par dagar så kan det orsaka en  
 ”fuktrand” som påverkar känslig hud negativt. Förstärk med extra häfta runt  
 sändaren, se bild nedan, redan när du sätter en ny sensor. Använd gärna  
 Microporehäfta (2,5 cm bred) eller motsvarande.

4. Vårda huden väl mellan sensorsättningarna, genom att dagligen smörja huden  
 med en fuktgivande kräm (ej oljebaserad).

5. Sätt aldrig en ny sensor på ett hudområde som är skadat. Låt huden läka  
 ordentligt innan du sätter en ny sensor på det hudområdet. 



Häftan släpper i kanterna/häftan lossnar

För att häftan ska sitta så bra som möjligt under hela 7-dagarsperioden rekom-
menderar vi att du följer dessa råd:

1. Sätt sensorn på ett område utan behåring. Raka vid behov.

2. Tvätta hela hudområdet noggrant med en spritsudd innan byte av sensor.  
 Torka torrt med papper. Det är viktigt för att få bort fett och smuts på huden  
 så att du får så bra förutsättningar som möjligt för häftan att fästa.

3. Låt hudområdet bli ordentligt torrt, vänta ½–1 minut innan du sätter fast  
 häftan.

4. Dra med fingret runt häftan så den fäster riktigt bra.

5. Undvik att sätta sensorn vid områden som utsätts för skav och tryck, t ex  
 under byxlinningen.

6. Tänk på att inte använda hudkräm / lotion på det område där du ska sätta  
 sensorn, samma dag som du ska byta sensor.

7. Undvik om möjligt vidhäftningsmedel, såsom t e x Skinprep. Det kan störa  
 sensorsignalen om det kommer på sändarens undersida eller på platsen för  
 sensorinsättningen.

8. Börjar häftan att släppa i kanterna, förstärk med extra häfta, t ex Micropore,  
 runt om sändaren (inte över), se bild sid 8.

Har ovanstående åtgärder vidtagits? 
Om JA, se information angående reklamation nedan.

Har det hänt förut? 
Kan det finnas individuella orsaker till att häftan släpper t ex kraftig svettning,  
täta bad, Spa, bastu och liknande?

Reklamation
Kontakta teknisk support hos NordicInfu Care för reklamation om häftan, trots 
alla ovanstående åtgärder, ändå lossnar inom 7-dagarsperioden. Vid reklamation 
skall sensorns serienummer uppges. 

9



10

Sensorvärdena och blodglukosvärdena stämmer  
inte överens

Det är normalt med en viss skillnad mellan sensorvärdena och blodglukos- 
värdena. 

Man kan jämföra det med att man också ser skillnad när man mäter med två 
olika glukosmätare/blodsockermätare.  För kontinuerliga glukosmätare är  
+/- 20 % skillnad på värden över 4,4  mmol/l acceptabla och  +/- 1,1 mmol/l 
vid värden under 4,4 mmol/l.

Vid mycket snabba förändringar i glukosnivån kan man tillfälligt se större skillna-
der, vilket får anses som normalt. Fokusera på trenden och värdera glukosvärdet 
tillsammans med pilens riktning. Som exempel kan ett glukosvärde sensorvärde 
på 9,7 i kombination med dubbelpilar nedåt motsvara ett lägre värde. 

Tips för bästa kalibrering och säkra värden

1. Låt det inte gå längre än 12 timmar mellan kalibreringarna.

2. Använda samma blodsockermätare hela sensorperioden.

3. Tvätta händerna innan du mäter blodsockret. Torka torrt.

4. Lägg in värdet i G4-mottagaren direkt efter att du tagit provet,  
 senast inom 5 minuter.

5. Använd inte Alternativa stickställen för kalibreringsvärdena.

6. Första dygnet med en ny sensor kan  mottagaren visa värden med något  
 större avvikelse än de kommande dagarna. För att minska detta kan du  
 göra 1–2 extra kalibreringar under det första dygnet.

7. Dexcom G4 Platinum är FDA-godkänd för att kalibreras även vid svängande  
 glukosvärden.
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Hur stor skillnad har du upplevt?  
Skriv ner glukosvärdena för Dexcom G4 Platinum och för blodsockermätaren så 
att du exakt vet hur stor skillnaden varit. 

Har du kalibrerat minst var 12:e timma?  
Har du inte kalibrerat enligt rekommendationen kan man se större skillnad än 
den accepterade. Gör extra kalibreringar och följ rekommendationen så kommer 
förmodligen sensorvärdena att korrigeras.

Har du gjort en extra kalibrering för att minska skillnaden?   
Ser du tillfälliga skillnader så kan du göra en extra kalibrering. Då brukar syste-
met justera värdena.

Har lång tid har du upplevt att det är skillnad? 
Har du upplevt större skillnad än +/- 20 % mer än tre gånger  sista 24 timmar-
na, trots extra kalibreringar, så kan sensorn behöva reklameras och ersättas på 
garantin. Notera serienumret på sensorn och kontakta NordicInfu Care AB.

Har du använt samma glukosmätare för kalibrering hela perioden? 
För att få så säkra sensorvärden som möjligt är det viktigt att använda samma 
glukosmätare blodsockermätare hela 7-dagarsperioden.

Har du varit noggrann med att tvätta händerna före blodsockertesterna?  
Noggrann teknik vid blodsockermätning är viktigt för att få säkra  
kalibreringsvärden.

Har du använt Alternativa Stickställen för kalibreringsvärdena?  
AST kan ge större skillnad och rekommenderas inte för kalibrering. 

Har du lagt in kalibreringsvärdena inom 5 minuter?

Har du tagit Paracetamol? 
Se särskild sida om detta – sid 11.

Har sensorn passerat utgångsdatum?
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”Fel på sensor” – meddelande i displayen

När Fel på sensor visas i displayen ska sensorn bytas ut. 

På vilken dag i sensorsessionen uppstod felmeddelandet?
Det är 7-dagarsgaranti på sensorn. Skriv ner på vilken dag det skedde.  
Notera serienumret på sensorn för att få en ersättning. Serienumret finner du 
under den lilla vingen på sensorplattan och på insättaren, se bild nedan.



13

Ingen eller avbruten sensortråd när man tar bort 
sensorn

Ingen eller avbruten sensortråd när man tar bort sensorn är mycket ovanligt.
 

Har du tagit bort häftan tillsammans med sändaren? 
Man ska aldrig ta bort sändaren förrän man tagit bort häftan från kroppen.

Syns någon del av sensortråden ovanför huden?

Upplever du smärta eller obehag?

Syns ingen del av sensortråden utanpå huden och du inte upplever några obe-
hag kan du avvakta. Gör inga försök att ta bort en avbruten sensor om inte 
sensortråden syns utanpå huden. Rådgör med läkare vid tecken på infektion, 
rodnad och svullnad. Rapportera händelsen till NordicInfu Care AB.
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Vad händer om jag tagit läkemedel med  
Paracetamol?

Intag av paracetamol kan ge felaktigt för höga sensorvärden och är 
kontraindicerat vid användning av Dexcom G4 Platinum.

Paracetamol går genom membranet på sensorn och kan tolkas av systemet som 
glukos, vilket kan orsaka felaktigt för höga sensorvärden. Hur stor påverkan det  
i praktiken blir beror på dosens storlek och är olika från individ till individ.

Avvakta användning av Dexcom-systemet under tiden som Paracetamol har 
effekt, det vill säga ca 4–6 timmar vid normala doser. Använd under tiden den 
vanliga blodsockermätaren för värdering av blodsockervärdena.

Efter att du avvaktat 4–6 timmar bör du göra några extra blodglukoskontroller för 
att säkerställa att Dexcom-systemet återigen har god överensstämmelse.
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En felkod visas i mottagarens display

Felkod i displayen är orsakat av inre fel i mottagaren.

Tips!

Börja med att göra en återställning (reset) av mottagaren. Ta ett gem (av metall) 
och räta ut ett av ”benen” på gemet. Lägg mottagaren på ett bord med displayen 
nedåt. Mitt på mottagarens baksida syns ett litet hål. För ner gemet i hålet och 
tryck någon sekund. Då startar mottagaren om, man känner en vibration. Motta-
garen gör en systemkontroll och ”start upp”-skärmen visas.

Om felmeddelandet visas igen måste mottagaren bytas ut.  
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Hur gör jag för att avsluta en sensorsession innan 
det gått 7 dagar?

När man ska byta sensor måste den förra sensorn stoppas först.

1. Sensorn stoppas automatiskt när det gått hela 7 dygn, d v s när det gått 24  
 timmar på det sista dygnet. Man får en varning 6 timmar, 2 timmar och 30  
 minuter innan sensorsessionen är slut, se bilder nedan.

2. Ibland vill man byta sensor innan de 7 dagarna gått. Då ska man stoppa  
 sensorn manuellt, genom att trycka på ”Stoppa sensor” längst ner i menyn,  
 se bild nedan. Hittar du inte ”Stoppa Sensor” i menyn, är sensorn redan  
 stoppad.  Då visas istället ”Starta sensor” i menyn.

Varningar fär att sensorsessionen snart är slut

Det röda stoppljuset visas när sensorsessionen är avslutad och 
när ingen ny sensor är startad.

För att stoppa sensorsessionen 
manuellt går du med nedåtpilen 
till Stoppa sensorn, längst ned 
i menyn.



	  

Hur vet jag att det är dags att byta sändare?

Sändaren har ett internt batteri som inte behöver laddas. 

Det är 6 månaders garanti på sändaren. Funktionstiden är betydligt längre  
(vanligen  > än 12 månader).

När sändarens batteri är slut behöver den ersättas av en ny sändare. Ett medde-
lande visas i mottagarens display när batteriet på sändaren är lågt, se bild. Då 
skall sändaren bytas så snart som möjligt (inom en vecka). 

Meddelandet ”Fel på sändare” visas när sändaren har slutat att fungera. Då 
kommer sensorn att stängas av automatiskt och man får inga glukosvärden i 
displayen.
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Jag får bara vibrationslarm, inget ljudlarm

Alla larm i G4 Platinum mottagaren börjar med en vibration

För att du alltid ska kunna vara diskret, så börjar alla larm i G4 Platinum med 
ett vibrationslarm, oavsett vilken profil du har valt. Efter 5 minuter upprepas 
larmet med vibration + ljud, vilket därefter upprepas var 5:e minut till dess 
att användaren bekräftar larmet.

OBS! Har ”Upprepad profil” valts kommer 3,1-larmet att upprepas var 5:e 
sekund till dess att du bekräftar larmet. Syftet är att hjälpa dig som sover 
djupt att vakna, för att kunna förebygga svåra hypoglykemier med medvets-
löshet och kramper.

Kontrollera att du inte har bekräftat alla larm vid första vibrationen.  
Det händer att man alltid bekräftar larmet direkt efter vibrationen och därför 
uppfattar det som om ljudlarmet inte fungerar.
 
Testa larmfunktionen genom att gå till PROFIL och välj ett av ljudlarmen. 
Gå sedan till TESTA, längst ner i PROFIL menyn och prova om ljudet fungerar. 
Fungerar inte ljudlarmet så ska mottagaren bytas ut.
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Kan jag bada och basta med min Dexcom G4  
Platinum?

Sensorn och sändaren är vattentäta när de är korrekt sammankopplade. 

Då går det fint att både bada, basta och vara i bubbelpool. Kontrollera att  
sändaren är korrekt insatt i sensorplattan genom att se efter att båda  
”klackarna” på sändaren ligger under ”klackarna” på sensorplattan.  
Man skall höra 2 ”klick” när man sätter i sändaren i sensorplattan.

OBS! Kontrollera alltid att häftan sitter ordentligt fast innan du badar. 
Förstärk med extra häfta enligt bilden nedan, om häftan börjat släppa  
i kanterna. Täck inte över med häfta, då kan det bildas kondens.

Dexcom G4 Platinum-mottagaren är inte vattentät och bör skyddas mot 
väta, men tål lite lätt ”duggregn”.

Stäng alltid luckan för data- och laddningskabeln (mikro-USB porten).  
Det är viktigt att den är skyddad för vatten, damm och smuts.
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Finns det något nedladdningsprogram för  
Dexcom G4 Platinum?

Dexcom G4 Platinum kan laddas ner i Dexcom Studio och i Diasend.

Dexcom Studio är ett kostnadsfritt nedladdningsprogram för Dexcom  
G4 Platinum.

• Ladda ner programmet från  www.dexcom.com 

• Klicka på International och Sweden

• Scrolla tills du kommer längst ner på sidan. 

• Välj Dexcom Studio Software Download under Download Software & Guides. 
 
(OBS! Windows) Med Dexcom Studio kan man analysera sina glukosvärden  
i flera olika diagram. Man kan också enkelt spara och skriva ut rapporter  
i WORD-format.

Dexcom G4 Platinum kan också laddas ner i Diasend och Diasend Uploader.

Diasend är ett webbaserat nedladdningsprogram för alla glukosmätare, de flesta 
insulinpumpar och CGM mätare (ej Medtronics produkter). Diasend används på 
många kliniker. Med Diasend Uploader kan dy ladda ner dina värden till Diasend 
hemifrån. Läs mer om Diasend på www.diasend.com
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Jag kan inte ansluta mottagaren till Dexcom Studio

När mottagaren är ansluten till Dexcom Studio visas serienumret längst ner till 
höger på skärmen. Det kan ta ett par minuter.

Om man anslutit mottagaren med USB-kabeln till datorn och serienumret inte 
visas på skärmen, utan man istället ser ”Ingen mottagare ansluten” kan man 
prova följande:

1. Koppla ur mottagaren från kabeln.

2. Stäng av mottagaren genom att med gå med nedåtpilen till ”AVSTÄNGNING”  
 och tryck OK.

3. Koppla in mottagaren igen i kabeln. Mottagaren vibrerar och startas upp  
 automatiskt.

4. Se efter serienumret längst ner till höger på skärmen.

Hjälper inte detta kan du prova med att:

1. Stänga av och starta om Dexcom Studio.

2. Sätta kabeln i en annan USB-port.

3. Starta om datorn.

4. Kontrollera att drivrutinerna för USB-kabeln är installerade.  
 - Öppna Dexcom Studio 
 - Klicka på VERKTYG 
 - Klicka på DRIVRUTINER FÖR DEXCOM MOTTAGARE 
 - Klicka på INSTALLERA DRIVRUTIN FÖR ALLA ANDRA DEXCOM MOTTAGARE

Hjälper inget av ovanstående, kontakta NordicInfu Care AB för teknisk support. 

	  



Översikt trendpilar 

Konstant: Glukosvärdet är stabilt (stiger/sjunker inte mer än 
0,06 mmol/l per minut). Glukosvärdet kan stiga eller sjunka 
med upp till 0,8 mmol/l på 15 minuter.

Ökar långsamt: Glukosvärdet stiger 0,06–0,11 mmol/l per  
minut. Om det fortsätter att stiga med samma hastighet kan  
det öka upp till 1,7 mmol/l på 15 minuter.

Ökar: Glukosvärdet ökar 0,11–0,17 mmol/l per minut. Om det 
fortsätter att stiga med samma hastighet kan det öka upp till 
2,5 mmol/l på 15 minuter.

Ökar snabbt: Glukosvärdet stiger mer än 0,17 mmol/l per  
minut. Om det fortsätter att stiga med samma hastighet kan 
det öka mer än 2,5 mmol/l på 15 minuter.

Sjunker långsamt: Glukosvärdet faller 0,06–0,11 mmol/l per 
minut. Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan  
det sjunka upp till 1,7 mmol/l på 15 minuter.

Sjunker: Glukosvärdet faller 0,11–0,17 mmol/l per minut.  
Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan det sjunka 
upp till 2,5 mmol/l på 15 minuter.

Sjunker snabbt: Glukosvärdet faller mer än 0,17 mmol/l per 
minut. Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan  
det sjunka mer än 2,5 mmol/l på 15 minuter.

Om ingen förändringshastighet visas: Mottagaren kan inte  
beräkna hur snabbt glukosvärdet ökar eller minskar vid  
detta skede.
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Översikt varningsprofiler – larm och ljud

Profiltyp

Stigningsvarning 2 långa
vibrationer

2 långa  
vibrationer +
2 svaga
pip

2 långa  
vibrationer +
2 medelhöga 
pip

2 långa  
vibrationer + 
1 kort  
stigande 
melodi

Hög varning 2 långa  
vibrationer

2 långa  
vibrationer +
2 svaga
pip

2 långa  
vibrationer +
2 medelhöga 
pip

2 långa  
vibrationer 
+ stigande 
melodi

2 långa  
vibrationer + 
2 medelhöga 
pip

Varning om utan-
för räckvidd

1 lång
vibration

1 lång
vibration +
1 svagt
pip

1 lång
vibration +
1 medelhögt 
pip

1 lång
vibration  
+ 3 korta 
upprepade 
melodier

1 lång
vibration + 1 
medelhögt pip

2 långa  
vibrationer + 
2 medelhöga 
pip

Låg varning 3 korta
vibrationer

3 korta
vibrationer +
3 svaga
pip

3 korta
vibrationer +
3 medelhöga 
pip

3 korta
vibrationer 
+ fallande 
melodi

3 korta
vibrationer + 
3 medelhöga 
pip

Fallvarning

3,1-larm

3 korta
vibrationer

4 korta
vibrationer

3 korta
vibrationer  
+ 3 svaga
pip

4 korta
vibrationer +
4 medelhöga 
pip

3 korta
vibrationer +
3 medelhöga 
pip

4 korta
vibrationer +
4 medelhöga 
pip

3 korta
vibrationer  
+ 2 korta 
fallande
melodier

4 korta
vibrationer  
+ 2 långa  
fallande  
melodier  
+ paus  
+ 4 svaga
pip

3 korta
vibrationer + 
3 medelhöga 
pip

Övriga varningar 1 lång
vibration

1 lång vibra- 
tion + 1 svagt 
pip

1 lång
vibration +  
1 medelhögt 
pip

1 lång
vibration + 1 
kort melodi

1 lång
vibration +  
1 medelhögt
pip

Vibration Låg Normal Tydlig Upprepad

4 korta
vibrationer  
+ 4 medel-
höga pip.  
Sekvensen 
upprepas var 
5:e sekund.
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