CoSafe - Hur man kringgår tyst läge samt stör ej-läge på Android - SWE
Det är viktigt att du inte missar meddelanden vid nödsituationer, därför har vi lagt till ett speciellt högt
meddelandeljud till inkallningar, personlarm och vanliga larm. Men om din Android-telefon är inställd på
tyst läge eller stör ej-läge kommer larmmeddelandet att tas emot utan ljud och kan då missas, därför ska
vi nu förklara inställningen för att kringgå det tysta läget, samt stör-ej läget på din android.
Nedan följer instruktioner för hur du låter larmmeddelanden passera telefonens tysta läge samt stör ejläge för att inte riskera att missa viktiga larm:

1.
Öppna appen och gå sedan till
CoSafe-appens inställningar

2.
I inställningarna aktiverar du inställningarna
för "Bypass Stör ej"

3.
Inställningen "Bypass Stör ej" öppnar
sedan telefonens inställningar.
Där måste du trycka på "CoSafe" -appen.

4.
I nästa skärm måste du aktivera
inställningen "Tillåt stör ej"

5.
Nu när du har aktiverat inställningen, om du får ett larm, kommer larmljudet att passera
genom telefonens tyst läge och stör ej-läge.

Notera:
●
Om du inte aktiverar "Bypass Stör ej" -läget får du ett högt aviseringsljud med varningar på
samtal, personliga larm och larm om telefonens ljud är påslaget men inte om det är avstängt.
●
Om du innan du ﬁck ett larm hade aktiverat läget Stör ej eller haft tyst läge utan vibration,
kommer telefonen automatiskt att ställa tillbaka telefonens ljud till tyst läge med vibrationer och utan
störningsläget efter att du fått larmet.
●
Telefoner med Android 5.1 har inte inställningen "Bypass Stör ej" och larmet går därför inte
igenom tyst läge.

CoSafe - How to bypass silent & DND mode on android - ENG
It is important not to miss messages about emergency situations, that is why we have added a special
notification sound, a loud horn sound, to Oncall alerts, Personal alarms, and Alarms. But if your android
phone is set to Silent mode or Do Not Disturb mode, then the alarm notification will be received without a
sound and might be missed.
Here are instructions on how to allow alarm notifications to pass the phone’s Silent mode and Do Not
Disturb mode in order to not miss any emergencies:

1.
Open the app and then go to the
CoSafe app’s settings

2.
In the settings turn on the “Bypass Do Not
Disturb” settings

3.
The “Bypass Do Not Disturb” setting will
then open your phone’s settings. There you will
need to press on the “CoSafe” app.

4.
Then in the next screen you will have to
enable “Allow Do not Disturb” setting

5.
Now that you have enabled the setting, if you receive an alarm, the alarm sound will pass
through your phone’s Silent mode and Do Not Disturb mode.

Note:
●
If you do not turn on the “Bypass Do Not disturb” mode you will get a loud notification sound
with oncall alerts, personal alarms and alarms if the phone’s sound is turned on but not if it is turned
off.
●
If before you received alarm you had turned on the Do Not Disturb mode or had silent mode
without vibration, after you receive the alarm, the phone will automatically set the phone’s sound back
to silent mode with vibration and without the Do Not Disturb mode.
●
Phone’s with android 5.1 do not have the “Bypass Do Not Disturb” setting and the alarm won’t
go through the silent mode.

