STANDARD MOTTAGARE
Bruksanvisning för Användare
A-2614-0
Gratulerar till köpet av din ”Signolux Standardmottagare”. Du har valt Signolux från
Humantechnik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den
berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN
I din förpackning skall du finna följande
tillbehör som medföljer:
-Mottagarenheten
-4 x batteri LR14
-Montagedetaljer för fastsättning
-Användarmanual
-Garantikort
Om någon del saknas, vänligen kontakta
din återförsäljare omgående, eller
kontakta tillverkaren omgående.

Att välja signalerings läge.
Knappen för signaleringsläge kan placeras
i tre olika positioner (”0, 1, 2”) det är med
denna knapp du väljer mellan olika typer
av signalering. Komihåg att symbolerna
alltid visas med färgad belysning.
-Position 0=Akustisk ej visuell
-Position 1=Akustisk och visuell
-Position 2=Visuell ej akustisk
Enhetens symboler

HANDHAVANDEBESKRIVNING
För att byta batterier, eller sätta i batterier
första gången du använder enheten gör du
följande; på enhetens baksida finner du
batteriluckan som försiktigt trycks nedåt.
Se bild:

När batteriluckan är öppen sätter du i
batterierna, 4 st av typen LR14 (även
kallade C batterier). Försäkra dig om att
batterierna hamnar med rätt polaritet.
Stäng batteriluckan genom att försiktigt
trycka tillbaka den i dess orginalläge.
ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS
Med denna enhet kan du anpassa
signaleringsläget med knappen som finns
på enhetens ovansida. Se bild.

Symboler, kontrollampa och
volymkontroll.
Varje symbol är kopplad till en sändare,
(tex. Dörr, telefon osv) och kan
programmeras om.
Dörr 1
Färg: Grön
Dörr 2
Färg: Grön
Telefon
Färg: Orange
Person anrop
Färg: Gul
Baby larm
Färg: Vit
Brandlarm
Färg: Röd
Fuktlarm
Färg: Blå
Alarm
Färg: Röd
Ställa in volym
På framsidan av enheten finns en front
som kan lossas genom att trycka den
försiktigt uppåt efter det att man har
lossat på låset som sitter upptill på
enheten. Bakom fronten finner du
volymkontrollen där du ställer in volym.
VARNING! Denna enhet kan avge
ljudsignal på upp till 90dB! För att skydda

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

din hörsel, börja med en låg nivå och testa
dig fram för att nå önskad ljudnivå.
Välja melodi
Du kan välja melodi (akustisk signal) för
varje symbol.
a. Utlös sändarsignalen, tillexempel
dörrsändaren.
b. Symbolen för utlöst sändare
kommer att lysa upp och den
inställda signalen spelas upp.
c. Vänta till symbolen blinkar.
d. Tryck och håll nere melodiknappen
på enhetens översida i två
sekunder. Släpp knappen och tryck
ner den upprepade gånger tills du
har funnit den melodi du vill ha för
önskad ikon. Du kan välja mellan
15 olika melodier.
e. När symbolen slutar blinka, har en
melodi valts.
Indikering av batterinivå
Mottagaren informerar om status på
batterier hos mottagaren och hos
sändarna.
-God batterinivå hos mottagaren
indikeras genom att den röda
lampan blinkar var 5-6e sekund.
-Låg batterinivå hos mottagaren
indikeras med att den röda lampan
blinkar i korta sekvenser, en gång
per sekund. Byt batterier snarast.
-Låg batterinivå hos sändare
indikeras med att den röda lampan
lyser tillsammans med symbolen för
aktuell sändare när signal är utlöst.
Vänligen byt batterier hos sändaren
så snart som möjligt.

Kontrollera senaste signal, avfärda
nuvarande signal.
Genom att trycka på knappen med en lite
punkt kan senaste registrerade signal visas
igen. Du kan också ”ta bort” en signal som
just aktiverats genom att trycka på denna
knapp.
AUX-port och extern strömförsörjning
AUX-porten och koppling till extern
strömförsörjning finns på enhetens ena
sida. Alla enheter från Humantechnik kan
koppas via AUX-porten (ex. sängvibrator)

AUX
Extern strömförsörjning

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna mottagare signalerar via ljussignal
och/eller ljudsignal när sändare i samma
system skickar signal till den. Upp till 8
olika sändare kan integreras i systemet.
Om till exempel en besökare trycker på
dörrsändaren, så skickas en radiosignal till
mottagaren. Denna signalerar att signalen
mottagits akustiskt och visuellt. Hur man
parar en sändarenhet med denna
mottagare framgår av den mer
omfattande manualen för installatörer och
ordinatörer.
ANVISNINGAR FÖR NORMALT
UNDERHÅLL
Denna enhet behöver inget direkt
underhåll. Om enheten blir dammig eller
smutsig så torkas den av med en torr mjuk
dammtrasa.
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Placera inte enheten i våtrum eller på
platser där den utsätts för hög värme eller
konstant solljus. Enheten skall placeras på
fast yta och skall inte vara utsatt för
konstanta rörelser eller skakningar.
ÅTERVINNING
Symbolen på produkten visar
att det är en produkt som inte
skall slängas tillsammans med
övrigt hushållsavfall utan att
den måste lämnas på återvinningsstation
för elektroniskt skrot. Genom att göra så
skyddar du miljön och hälsa. Korrekt
återvinning hjälper till att bevara miljön
och minska användning av råmaterial. Du
kan få ytterligare information om miljö
och återvinning från din återförsäljare.

TEKNISK DATA
Används inom temperaturområde
Ljudvolym
Batterier
Batterier livslängd
Extern strömkälla
Dimensioner (HxWxD)
Vikt

0 till 40 grader C
upp till 90dB på 1m
4* LR14
12 månader
6V/ 800mA
144*114*41 mm
296 g

Denna produkt är i överenstämmelse med EU direktiv:
2011/65/EC RoHS-direktivet
2002/96/EC WEEE -direktivet
1999/5/EC R&TTE -direktivet
Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att
tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.
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STANDARD MOTTAGARE
Bruksanvisning för Ordinatör / Förskrivare - Installatör
A-2614-0
Gratulerar till köpet av din ”Signolux Standardmottagare”. Du har valt Signolux från
Humantechnik, ett modernt och tillförlitligt system. Läs igenom bruksanvisningen noggrant. Den
berättar hur du använder systemet på rätt sätt och förklarar alla systemets funktioner för dig.

För mer information besök vår hemsida.
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DELAR SOM INGÅR I ENHETEN
I din förpackning skall du finna följande
tillbehör som medföljer:
-Mottagarenheten
-4 x batteri LR14*
-Montagedetaljer för fastsättning*
-Användarmanual
-Garantikort
Om någon del saknas, vänligen kontakta
din återförsäljare omgående, eller
kontakta tillverkaren omgående. Dessa
delar kan också beställas som reservdelar.
*finns även som reservdel

Att välja signalerings läge.
Knappen för signaleringsläge kan placeras
i tre olika positioner (”0, 1, 2”) det är med
denna knapp du väljer mellan olika typer
av signalering. Komihåg att symbolerna
alltid visas med färgad belysning.
-Position 0=Akustisk ej visuell
-Position 1=Akustisk och visuell
-Position 2=Visuell ej akustisk
Enhetens symboler

HANDHAVANDEBESKRIVNING
För att byta batterier, eller sätta i batterier
första gången du använder enheten gör du
följande; på enhetens baksida finner du
batteriluckan som försiktigt trycks nedåt.
Se bild:

När batteriluckan är öppen sätter du i
batterierna, 4 st av typen LR14 (även
kallade C batterier). Försäkra dig om att
batterierna hamnar med rätt polaritet.
Stäng batteriluckan genom att försiktigt
trycka tillbaka den i dess orginalläge.
ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS
Med denna enhet kan du anpassa
signaleringsläget med knappen som finns
på enhetens ovansida. Se bild.

Symboler, kontrollampa och
volymkontroll.
Varje symbol är kopplad till en sändare,
(tex. Dörr, telefon osv) och kan
programmeras om.
Dörr 1
Färg: Grön
Dörr 2
Färg: Grön
Telefon
Färg: Orange
Person anrop
Färg: Gul
Baby larm
Färg: Vit
Brandlarm
Färg: Röd
Fuktlarm
Färg: Blå
Alarm
Färg: Röd
Ställa in volym
På framsidan av enheten finns en front
som kan lossas genom att trycka den
försiktigt uppåt efter det att man har
lossat på låset som sitter upptill på
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enheten. Bakom fronten finner du
volymkontrollen där du ställer in volym.
VARNING! Denna enhet kan avge
ljudsignal på upp till 90dB! För att skydda
din hörsel, börja med en låg nivå och testa
dig fram för att nå önskad ljudnivå.
Val av signaler per sändarikon.
Upp till 8 sändare kan kopplas till varje
symbol. Denna koppling kan uppnås
genom att para enheterna. Tänk på att en
sändare endast kan paras om den inte är
känd i minnet hos mottagaren. Om det
behövs kan man behöva rensa sändaren
från mottagarens minne. (se nedan)
a. Håll knappen med en liten prick
under nedtryckt en kort tid.
Symbolerna kommer att
sekventiellt blinka. Släpp knappen
när du ser önskad symbol.
b. Utlös nu den signal på sändare som
du önskar matcha symbolen, till
exempel tryck på dörrsändaren.
c. Vänta i ca 20 sekunder innan du
testar.
Välja melodi
Du kan välja melodi (akustisk signal) för
varje symbol.
f. Utlös sändarsignalen, tillexempel
dörrsändaren.
g. Symbolen för utlöst sändare
kommer att lysa upp och den
inställda signalen spelas upp.
h. Vänta till symbolen blinkar.
i. Tryck och håll nere melodiknappen
på enhetens översida i två
sekunder. Släpp knappen och tryck
ner den upprepade gånger tills du
har funnit den melodi du vill ha för
önskad ikon. Du kan välja mellan
15 olika melodier.

j.

När symbolen slutar blinka, har en
melodi valts.

Rensa minnet från en parad enhet
Gör det följande om du önskar ta bort en
parad enhet från mottagarens minne.
a. Håll knappen med en liten prick
under nedtryckt en kort tid.
Symbolerna kommer att
sekventiellt blinka. Släpp knappen
när symbolen för den parade
enheten som du vill rensa från
minnet lyser.
b. Tryck nu på knappen med en liten
prick under samtidigt som du
trycker ner melodiknappen. Gör
detta tills du ser att alla symboler
på mottagaren blinkar till.
Tänk på att alla sändare för vald symbol
försvinner ur minnet.
Indikering av batterinivå
Mottagaren informerar om status på
batterier hos mottagaren och hos
sändarna.
-God batterinivå hos mottagaren
indikeras genom att den röda
lampan blinkar var 5-6e sekund.
-Låg batterinivå hos mottagaren
indikeras med att den röda lampan
blinkar i korta sekvenser, en gång
per sekund. Byt batterier snarast.
-Låg batterinivå hos sändare
indikeras med att den röda lampan
lyser tillsammans med symbolen för
aktuell sändare när signal är utlöst.
Vänligen byt batterier hos sändaren
så snart som möjligt.
Kontrollera senaste signal, avfärda
nuvarande signal.
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Genom att trycka på knappen med en lite
punkt kan senaste registrerade signal visas
igen. Du kan också ”ta bort” en signal som
just aktiverats genom att trycka på denna
knapp.

MONTERA ENHETEN
Mottagaren kan monteras fast eller
användas som fristående enhet. För fast
montage använd medföljande
infästningsanordning.

AUX-port och extern strömförsörjning
AUX-porten och koppling till extern
strömförsörjning finns på enhetens ena
sida. Alla enheter från Humantechnik kan
koppas via AUX-porten (ex. sängvibrator)

AUX
Extern strömförsörjning

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna mottagare signalerar via ljussignal
och/eller ljudsignal när sändare i samma
system skickar signal till den. Upp till 8
olika sändare kan integreras i systemet.
Om till exempel en besökare trycker på
dörrsändaren, så skickas en radiosignal till
mottagaren. Denna signalerar att signalen
mottagits akustiskt och visuellt.

ÅTERVINNING
Symbolen på produkten visar
att det är en produkt som inte
skall slängas tillsammans med
övrigt hushållsavfall utan att
den måste lämnas på återvinningsstation
för elektroniskt skrot. Genom att göra så
skyddar du miljön och hälsa. Korrekt
återvinning hjälper till att bevara miljön
och minska användning av råmaterial. Du
kan få ytterligare information om miljö
och återvinning från din återförsäljare.

ANVISNINGAR FÖR NORMALT
UNDERHÅLL
Denna enhet behöver inget direkt
underhåll. Om enheten blir dammig eller
smutsig så torkas den av med en torr mjuk
dammtrasa.
Placera inte enheten i våtrum eller på
platser där den utsätts för hög värme eller
konstant solljus. Enheten skall placeras på
fast yta och skall inte vara utsatt för
konstanta rörelser eller skakningar.
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FEL
Det hörs ett pip när man parar
enheterna
Det hörs två pip efter en
normal ringsignal.
Mottagaren fungerar inte

Det hörs ingen ringsignal

Blixtljuset fungerar inte
Räckvidden är begränsad

ORSAK
Sändaren som du försöker para
med mottagaren är redan
kopplad till mottagaren.
Detta indikerar låg batterinivå
hos aktuell sändare.
Försäkra dig om att batterierna
har satts i på korrekt sätt.
Kontrollera om rätt batterier,
LR14 ”C”-batterier, används
Det kan vara så att sändare
inte har parats med
mottagaren
Byt position (2) på
signaleringsknappen.
Byt position (0) på
signaleringsknappen.
Metall eller annat
byggnadsmaterial kan
reducera räckvidden.
Övrig utrustning i hemmet kan
störa enhetens radiosignal.
Väggar och tak kan begränsa
enhetens sändare.
Lågt batteri kan påverka
enhetens räckvidd.

TEKNISK DATA
Används inom temperaturområde
Ljudvolym
Batterier
Batterier livslängd
Extern strömkälla
Dimensioner (HxWxD)
Vikt

LÖSNING
Se manualen hur man raderar
minnet hos mottagaren.
Sätt i nya batterier i sändaren.
Försäkra dig om att polariteten
på batterierna har hamnat
korrekt.
Använd endast alkaline batter
Försök använda sändaren eller
mottagaren på en alternativ
plats.
Kontrollera positionen på
signaleringsknappen.
Kontrollera volymkontrollen.
Kontrollera positionen på
signaleringsknappen.
Om möjligt placera inte
sändare eller mottagare på
eller i närheten av
metallföremål.

Byt batterier var 12-18e
månad.

0 till 40 grader C
upp till 90dB på 1m
4* LR14
12 månader
6V/ 800mA
144*114*41 mm
296 g

Denna produkt är i överenstämmelse med EU direktiv:
2011/65/EC RoHS-direktivet
2002/96/EC WEEE -direktivet
1999/5/EC R&TTE -direktivet
Konformitet med ovanstående direktiv bekräftas med CE märket på produkten. CE deklaration och dokumentation finns att
tillgå hos tillverkaren och återförsäljaren.
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