
For mer informasjon: xplora.no
Se på kundesenteret vårt: https://xplora.zendesk.com/hc/no

Takk for at du valgte XPLORA!



Brukerhåndbok XPLORA CARE



Infomark CO., Ltd erklærer at denne telefonen, modell IF-W515C er i overens-
stemmelse med aktuelle krav og andre relevante bestemmelser i henhold til 
Radio Equipment Directive 2014/53/EU. En kopi av den originale samsvars-
erklæringen finnes på https://xplora.no/spesifikasjoner.

Produsent: Infomark Co., Ltd, 3rd Floor, Humaxvillage, 216, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13595, KOREA. Kontakt: editor@infomark.co.kr 

Importør: XPLORA Mobile AS, Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, Norge. 
Kontakt: kundeservice@xplora.no

Dette radioutstyret fungerer med følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt:
WCDMA BAND1. UL: 1922.4 ~ 1977.6 MHz. DL: 2112.4 ~ 2167.6 MHz. 23dBm
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Hurtigstartsveiledning
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iOS App Store Android Google Play

Legg til din XPLORA i appen:
1. Tast inn ditt XPLORA telefonnummer.
2. Skriv inn 4 sifre som kommer på 
 XPLORA.

Aktiver App på din telefon:
1. Tast inn hovedkontaktens telefon-
 nummer, og skriv inn kode på 4 sifre   
 som kommer på SMS.
2. Start XPLORA appen, og opprett 
 et brukernavn/ID og angi et passord.

Last ned XPLORA Care appen 
fra App Store om du har en 
iPhone, eller fra Google Play om 
du bruker en Android telefon.
PS! Velg det GRÅ XPLORA Care 
ikonet.

Pass på at din XPLORA er fullt 
oppladet. Hold knappen på høyre 
side inne i 2-3 sekunder for å slå 
XPLORA på.
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Følgende skal være i esken:

   
 Klokke med reim            Brukerhåndbok og hurtigstartsveiledning                      Ladestasjon                                 Micro USB-kabel                                  Skjermbeskyttelse                      
     

NB!
Innholdet er ment kun til bruk for XPLORA og er kanskje ikke kompatibelt med andre enheter. Bruk bare tilbehør godkjent av produsenten. 
Bruk av ikke-godkjente deler kan føre til ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien. 

Hva er i esken?
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Funksjoner på XPLORA

SOS knapp

Høytaler

Fjærstang til klokkereim
SIM-kort luke Ladeport

Slå AV/PÅ 
Hjem knapp
Skjerm AV/PÅ
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 Mikrofon 



Lad opp din XPLORA

Fjern plastfi lm på ladestasjonen, og klistremerke på undersiden av 
XPLORA. Sett Mikro-USB-kabelen inn i ladestasjonen (som vist til høyre). 
Identifi ser metall-koblingen på både XPLORA og ladestasjonen.

Plasser XPLORA på ladestasjonen slik at metall-koblingene får kontakt med 
hverandre. Magneten i ladestasjonen gjør sammenkoblingen enda enklere. 

1

1

2

32 3

Ladestasjon

Mikro-USB-kabel

Ladestasjon

Lade
indikator

Lader Lading  Lade 
 fullført feil

Rødt    Grønt  Blinker   
  oransje
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Når XPLORA er riktig sammenkoblet med ladestasjonen vil ladingen starte, 
og den røde LED-lampen på ladestasjonen vises. Dersom LED-lampen ikke 
lyser, vennligst sjekk koblingen mellom USB kabelen og ladestasjonen. Pass 
på at XPLORA er riktig plassert i ladestasjonen, og at USB kabelen er korrekt 
koblet til en strømkilde. XPLORA vil lade raskere dersom du skrur den av før 
lading.                        



Skifte klokkereim på XPLORA

1. Press klokkereimen litt 
til siden der den er festet til 
XPLORA for å synliggjøre 
fjærstolpen.

2. Trekk ned fjærstangen 
med et passende verktøy for 
å koble reimen fra XPLORA 
enheten. 

3. Ta ut fjærstangen fra 
klokkereimen du løsnet og 
sett fjærstangen i en ny 
klokkereim. 

4. Fest fjærstangen i 
monteringshullet på siden 
av XPLORA. 

5. Trykk ned motstående 
fjærstang for å sette den 
nye reimen på plass igjen. 

1 2 4 53
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Slå AV/PÅ
Slå PÅ XPLORA 
Trykk på knappen på høyre side av XPLORA for å slå den på. 

Slå AV XPLORA 
Du slår av XPLORA ved å holde knappen på høyre side inne 4-6 sekunder. 
Det vil vises på displayet når enheten slås av. Denne forsinkelsen, når 
enheten slås av, er utviklet for å forhindre at brukeren ved et uhell slår av 
XPLORA. 
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Berøringsfunksjoner Tilgang til meny

Berøring Skyv til høyre Skyv til venstre Skyv oppover Skyv nedover
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XPLORA enheten har touch-skjerm. Trykk på skjermen med en fi nger og dra 
fi ngeren over skjermen for å fl ytte til venstre/høyre og opp/ned for å vise 
ønsket meny. Du kan bruke touch-skjermen som følger: 

1. Når skjermen er sort, trykker du på en av knappene på siden av XPLORA og  
 skjermen slås på. 
2. Skyv fi ngeren over skjermen mot venstre. Ny funksjon vises.
3. Skjermbildene består av klokkevisning, Telefon, Melding, Send posisjonen  
 min og Min klokke. Du skyver skjermen til venstre og høyre for å vise ønsket  
 meny. 

4. For å gå til klokkevisning igjen, trykker du raskt på SOS-knappen eller skyv  
 fra toppen av skjermen og nedover. 



1. Skyv skjermen fra høyre til venstre for å vise telefonmenyen, og trykk på  
 telefonikonet. 
2. Skyv skjermen fra venstre eller høyre til ønsket kontakt vises, og trykk på  
 bildet av kontakten du ønsker å ringe. 

Avslutte samtale: Når du trykker på terminerings bildet på skjermen under 
en samtale avslutter samtalen.

Justere volum: Når du trykker på volumbildet på skjermen under en 
samtale, kan volumet justeres.

Ringe SOS knapp
SOS-knappen fungerer som en hurtigtast. Den gjør det enklere å raskt komme 
i kontakt med en av hovedkontaktene. 

1. Hold SOS-knappen inne i 4-6 sekunder.
2. XPLORA vil automatisk oppdatere sin posisjon i kartet, og ringe første   
 hovedkontakt i appen. 
3. Dersom første hovedkontakt ikke svarer vil XPLORA ringe den andre   
 hovedkontakten. Klokken vil ringe til den første hovedkontakt igjen dersom   
 den andre hovedkontakten ikke svarer.
4. XPLORA vil fortsette å ringe til hovedkontaktene frem til en av hoved-
 kontaktene svarer, eller SOS samtalen avsluttes.  
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1. Når du mottar en melding på XPLORA, vises den mottatte meldingen 
 i meldingsvinduet. 
2. Når du trykker på ”Lese” på skjermen, vises den innkommende   
 meldingen.
3. Du fi nner alle mottatte meldinger under Melding på XPLORA. 
 Skyv mellom høyre, og venstre for å fi nne ønsket melding. 
4. Dersom du ønsker å ringe kontakten som har sendt melding – skyv  
 skjermen oppover, og trykk på telefonikonet.

Mottak melding/SMS

Motta et anrop
1. Ved å berøre bildet på skjermen kan du  
 motta et innkommende anrop.
2. Når du trykker på avslutt samtale, på   
 skjermen under en samtale, avsluttes  
 samtalen.

1. Skyv menyskjermen nedover og 
 gjeldende volum/volumjustering vises. 
2. Du demper/hever volumet ved å justere  
 til venstre eller høyre. 
3. Trykk på bunnen av skjermen for å gå  
 til menyskjermen. 

Justere volumet
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Vise meldinger
1. Skyv skjermen fra høyre til venstre for å vise menyskjermen for meldinger.
2. Trykk på menyskjermen for meldinger for å gå til meldingsskjermen.
3. Du kan skyve meldingsskjermen til venstre og høyre for å vise de mottatte 
 meldingene.

1. Velg meldingen du ønsker å slette, og skyv skjermen oppover. 
2. Trykk på søppelbøtten, og deretter Slett. 
3. Dersom du ønsker å slette alle meldinger, trykk på Slett alt, og bekreft ved  
 å trykke på Ja. 

Slette melding
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Send min plassering

“Send posisjonen min” er en funksjon som brukes av brukeren for å sende 
en melding fra XPLORA til hovedkontakten(e). Meldingen indikerer brukerens 
nåværende posisjon. De utvalgte kontaktene kan da raskt se posisjonen til 
XPLORA i appen. 

1. Skyv til høyre eller venstre for å velge ”Send posisjonen min”. 
2. Trykk på ”Går nå” for å sende posisjonen til XPLORA.  
3. Det sendes så en push-melding til hovedkontakten(e), og posisjonen 
 vil oppdatere seg både i kartet, og posisjonshistorikken.      

Noen ganger kan det være nødvendig å vise enhetsinformasjon eller oppdatere 
programvaren til XPLORA. Følg disse stegene for å gjøre dette: 

1. Dra til høyre eller venstre for å velge Min Klokke. 
2. Trykk på Informasjonsmenyen for å vise data som for eksempel Mitt telefon- 
 nummer, modellnavn, programvareversjon, serienummer og nettverksstatus. 
3. For å sjekke om den nyeste programvaren er installert på XPLORA: trykk på  
 Softwareoppdatering nederst i Informasjonsmenyen. 
4. Trykk på oppgradering for å automatisk innstallere den nyeste programvaren.  
 - XPLORA må ha minst 75% batteri eller være koblet til lader ved 
  programvareoppdatering.
 - Enheten kan om nødvendig slå seg av/på automatisk fl ere ganger under  
  oppdatering.
 - For å fortsette oppdateringen, vennligst koble til ladekabelen og la den  
  være tilkoblet inntil oppdateringen er ferdig.
 - Vennligst ikke koble fra ladekabelen eller bruk enheten når oppdateringen  
  pågår. 

Informasjon om enheten/Programvareoppdatering
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Installere App

iOS App Android App

Du fi nner XPLORA App ved å skrive ”XPLORA Care” i søkefeltet øverst 
i App Store, eller Google Play Store og klikke på søkeikonet.

1. Trykk på installer, og godkjenn betingelsene. 
2. Åpne deretter appen. Trykk på Start. 

Tablet-versjonen støttes ikke.
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Aktiver App

1. Tast inn ditt telefonnummer (hovedkontaktens telefonnummer) og trykk deretter på Neste. 
 En 4-sifret kode sendes nå til deg på SMS.
2. Tast inn den 4-sifrede aktiveringskoden, og trykk deretter på Neste. 
 Dersom du bruker for lang tid, eller taster inn feil kode 4 ganger, må aktiveringskode 
 sendes på nytt. 
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Registrere hovedkontakt i XPLORA App

Dersom du allerede har en konto:
 
1. Skriv inn Brukernavn og Passord.
2. Trykk deretter på Logg inn. 

Dersom du ikke har en konto fra før, 
trykk på Opprett konto. 

Opprett konto

1. Velg et brukernavn på minimum 6 tegn. 
2. Velg ditt passord på minimum 6 tegn. 
3. Bekreft passordet ditt ved å skrive det inn på  
 nytt.
4. Trykk deretter på Opprett konto. 
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Legge til en XPLORA klokke

1. Sørg for at XPLORA klokken er ladet, og påslått. 
2. Skriv inn nummeret til XPLORA klokken. Dette har du fått tilsendt i en mail fra XPLORA. 
 Bekreft telefonnummeret, og trykk på Neste. 
3. En 4-sifret kode dukker opp på klokken. Tast dette inn i appen, og trykk på Neste.  

18



Hovedmeny

1. Innstillinger og konfigurering for XPLORA app: Du kan velge de XPLORA  
 klokker som du er registrert som hovedkontakt for.
 (Du kan finne og velge XPLORA klokken fra listen om du har flere brukere.)
2. XPLORA tjeneste varsel: Du kan sjekke og lese meldinger om tjenester.
3. Siste posisjon, og hvor lenge siden posisjonen ble oppdatert.
4. XPLORA klokkens telefonnummer og brukerens navn.
5. Posisjonskart, Skritteller, Trygge Soner og Fotoalbum.

2

3

5

1

4
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App Innstillinger

1. Min XPLORA: Her endrer du navnet og legger til bilde av brukeren. Du kan også legge til   
 fl ere XPLORA klokker om du har fl ere brukere.
2. Innstillinger: Her fi nner du alle innstillingene på XPLORA.
3. Kodelås: Her kan du sette opp en kodelås for din XPLORA app.
4. App Informasjon: App versjon, og info om utvikler.
5. Hjelpesenter: Her kommer du rett til vårt kundesenter, der du kan fi nne hjelp om det meste   
 du lurer på. Du fi nner hjelp til oppsett, og fi lmer som viser hvordan du bruker din XPLORA.

1
2

3

5

4
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Kontakter

1. Her kan du sperre for anrop fra de som ikke er godkjente i hovedkontaktens App. 
 Dersom denne ikke er aktivert, kan alle nummer ringe XPLORA. 
2. Dersom denne funksjonen er slått på, vil klokken avgi en høy sirene når brukeren trykker 
 på SOS knappen. 
3. Hovedkontakt: Inntil 2 personer kan settes opp som hovedkontakter. Alle hovedkontakter 
 må laste ned appen, og opprette egen bruker for å bli hovedkontakt. 
4. Du kan endre på rekkefølgen på hovedkontaktene ved å trekke dem opp, eller ned. 
5. Kontakter: Her legger du inn alle de kontaktene brukeren kan ringe fra sin XPLORA 
 (opptil 12 kontakter).
6. Trykk her for å legge inn nye kontakter for brukeren.

1

2

4

6

3

5
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Perioder for lydløst anrop

Her kan du sette opp tider hvor XPLORA klokken er lydløs. 

1. Trykk på “Legg til lydløst modus” for å sette opp en periode hvor klokken er lydløs. 
2. Legg til et navn på perioden, og velg klokkeslett.
3. Dersom du ønsker at den lydløse perioden skal gjentas, kan du velge at den skal 
 gjentas hver dag, eller kun enkelte dager.  

2

3

1
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Hovedmeny: Posisjon, Skritteller, Trygge Soner og Fotoalbum

1. Posisjon: Du kan finne den aktuelle posisjonen og historikken med 
 tidligere posisjoner av XPLORA klokken.
2. Skritteller: Her kan du enkelt holde oversikt over hvor mye brukeren 
 beveger seg.
3. Trygge soner: Sett opp Trygge Soner, og motta push-varsling når brukeren 
 ankommer eller forlater den Trygge Sonen.  
4. Fotoalbum: Brukeren kan legge bilder fra sin smarttelefon tilgjengelig i XPLORA  
 appen sitt fotoalbum. 

2

4

1

3
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Posisjon

1. Kilde til posisjonen: Posisjonen til
 XPLORA kan angis av tre kilder: GPS,
 WiFI, og GSM (mobilnettet). GPS signal
 fanges opp utendørs og er det mest
 presise. Dersom klokken er innendørs
 vil klokken lytte til et WiFi nettverk. Her
 vil presisjonen normalt sett være noe   
 mindre enn ved GPS. Tredje kilde er 
 GSM, som er den minst presise av de tre.
2. Terreng
3. Satellitt
4. Oppdater posisjonen til din smarttelefon
5. Oppdater posisjonen til XPLORA
6. Posisjonshistorikken: Posisjon fra de siste  
 72 timene er tilgjengelig. 

5

6
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Skritteller

Med XPLORA skritt-
teller kan brukeren
enkelt holde oversikt
over hvor mye han/hun
beveger seg. 
Resultatet vises
på dag, uke, måned 
eller for hele året. 
Aktivering av skritteller 
vil bruke noe mer 
batteri.



Trygge Soner

Legg til Trygge Soner, og 
motta push-varslinger 
når brukeren forlater, eller 
ankommer en Trygg Sone. 
Radiusen på Trygge Soner 
er minimum 500 meter. 
Ikke sett opp Trygge Soner 
som overlapper hverandre. 
Overlappende soner fører 
til at varsling om at klokken 
har forlatt, eller ankommet 
en Trygg Sone sendes om 
hverandre. 
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Fotoalbum

Du kan legge bilder fra 
din smarttelefon til-
gjengelig i XPLORA 
appen sitt fotoalbum. 
Alle bilder som ligger her 
vil automatisk bli gjort 
tilgjengelig i klokken, slik 
at du kan dele minner 
og opplevelser med 
brukeren av klokken. 
Du må godkjenne deling 
av bilder i telefonens 
oppsett, før du kan gjøre 
dem tilgjengelig i appen. 



Funksjonen er tiltenk for at 
brukeren av klokken skal bli varslet 
om viktige hendelser, slik som 
avtaler, medisin og andre gjøremål. 
Velg «legg til ny varsling» og defi ner 
tid og varslingslyd. Du kan også 
velge om det er regelmessige 
hendelser, slik at disse kan gjenta 
seg hver dag/uke.
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Endre bakgrunn

1. Du kan velge mellom analog  
 og digital klokke. Dersom  
 velger digital klokke, kan  
 du også velge å legge til en  
 ny bakgrunn:
2. Klikk på det lilla ikonet.
3. Velg om du ønsker å ta ett  
 bilde, eller velge et bilde fra 
 kamerarullen din.   
 Velg bildet du ønsker. Nå  
 har din brukers XPLORA en 
 ny bakgrunn.  
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Posisjonsoppdatering

Her velger du hvor ofte du ønsker at XPLORA 
skal oppdatere posisjonen sin. Vi anbefaler 
at du velger å motta oppdateringer på dagtid, 
og hvert 60. minutt. 

Husk at jo oftere du bruker automatisk posisjons-
oppdatering, jo raskere lades batteriet til din 
XPLORA ut.


