TAKTIL MOTTAGARE
Bruksanvisning för Användare /Ordinatör / Förskrivare - Installatör
A-2619-0
Gratulerar till köpet av din ”Signolux Taktilmottagare”. 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

För mer information besök vår hemsida.

www.humantechnik.se

DELAR SOM INGÅR I ENHETEN
I din förpackning skall du finna följande
tillbehör som medföljer:
- Handenheten
- Bär-rem
- 2 st 1,5V AAA batterier
- Manual
- Garantikort
SPECIALTILLBEHÖR
- Sängvibrator
- Blixtmodul MF-1
- Modul MS-1
- Akustisk modul MA-1
Se separat manual för respektive
tillbehör.
HANDHAVANDEBESKRIVNING
Att sätta i batteri
Det finns plats för batteri på undersidan av
enheten. Öppna enheten genom att skjuta
luckan på enheten bort från enheten.
Placera två 1.5V AAA batterier och stäng
luckan.
Sätta på enheten
Sätt på/av knappen på On. Mottagaren är
nu påslagen. Efter det att enheten har
satts på kommer batteri status LED
lampan att lysa upp i cirka en sekund.
Para sändare med enheten
En sändare (som tillexempel en
dörrsändare) kan paras till en av enhetens
symboler. Upp till 8 sändare kan kopplas
till varje ikon på enheten. Vänligen ha i
åtanke att en sändare kan endast paras
med enheten om den inte redan är parad
med sändaren för någon annan symbol.
Om det behövs kan du ta bort sändaren
från mottagens minne.¨
a. Håll funktonsknappen nedtryckt en
tid. Symbolerna lyses upp

sekventiellt. Släpp knappen när
önskad symbol lyses upp. (tex.
Symbolen för dörr)
b. Utlös signal för den sändare som
skall paras med enheten ( tex.
Tryck på dörrsändare)
c. Vänta i cirka 20 sekunder.
Att ta bort sändare från minnet
Om du önskar ta bort sändare från
mottagarens minne gör du följande:
a. Håll funktionsknappen nedtryckt
en tid. Symbolerna kommer att
lysa upp i sekvens. Släpp
funktionsknappen när den önskade
symbolen lyser.
b. Tryck nu på funktionsknappen och
radera knappen samtidigt. Alla
symboler lyser upp samtidigt en
kort stund.
Observera att samtliga sändare för den
aktuella symbolen raderas från minnet.

Dörrklocka

(grön)

Telefon

(orange)

Personanrop (gul)

Babyalarm

(vit)

Brand

(röd)

Alarm

(röd)

Att kontrollera senaste signal och bekräfta
mottagen signal

För mer information besök vår hemsida.
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Genom att trycka på funktionsknappen kan
den senaste skickade signalen visas igen.
Du kan också avbryta signal som just
aktiveras genom att trycka på knappen.
Signal distinktion
De olika sändarna kan identifieras genom
olika vibrationsmönster.
Dörrsymbol: LEDn lyser grönt

Telefon: LEDn lyser orange

Batteri indikeringen visar hur mycket
batteri som finns kvar i enheten samt visar
batteristatus för sändarna.
- God batterinivå indikeras genom
att den röda kontrollampan blinkar
var 5-6:e sekund.
- Låg batterinivå indikeras genom att
den röda kontrollampan blinkar i
kortare sekvens, cirka en gång i
sekunden. Vänligen byt batterier så
snart som möjligt.
- En låg batterinivå hos sändare
indikeras av att den röda
kontrollampan lyser tillsammans
med symbolen för respektive
sändare när signal är triggad.
Vänligen byt batterier så snart som
möjligt.
Funktionsknapp
När du känner att enheten vibrerar kan du
stoppa vibrationen genom att trycka på
funktionsknappen på mottagaren.
Vidare kan du trycka på funktionsknappen
för att få påminnelse om vilken som var
den senaste signalen. (denna funktion
fungerar upp till 3 minuter efter mottagen
signal). Funktionsknappen används också
för att para mottagaren med sändare.

Personanrop: LEDn lyser gult

Babyalarm: LEDn lyser vitt

Spänne
Du kan använda spännet för att fästa
mottagaren på ditt bälte eller dina kläder.

Brandlarm: LEDn lyser rött

På/av-knapp
Använd denna knapp för att stänga av och
sätta på mottageren.

Alarm: LEDn lyser rött

ANPASSNINGAR SOM KAN GÖRAS
LED-ljusen lyser upp i totalt 40 sekunder
vid varseblivning.

Radera knapp
Denna knapp används för att ta bort
sändarenheter som är parade med
enheten.
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www.humantechnik.se

SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Den portabla mottagaren tar emot
signaler från de olika sändarna i ”signoluxfamiljen” och förmedlar signalerna taktilt
genom vibrationer. Det finns 6 olika LED
ljus som signalerar vilken typ av sändare
som har utlöst signal.

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.

TEKNISK DATA
Räckvidd
Ljudvolym
Batterier
Batterier livslängd
Vibration
Dimensioner (HxWxD)
Vikt

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.

cirka 200m
upp till 90dB på 1m
2 st 1.5V AAA eller 1.2V laddningsbara
cirka 800h med 1.5V alkaline batteri
Cirka 300h med laddningsbara batterier
Eccentrisk motor, olika vibrationsmönster för olika signaler
85*60*28 mm
88 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.

För mer information besök vår hemsida.
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LADDARE FÖR TAKTIL MOTTAGARE
Bruksanvisning för Användare / Ordinatör / Förskrivare - Installatör
A-2991-S
Gratulerar till köpet av din ”Signolux Laddare för Taktilmottagare”. 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:
- Laddarenheten med
sammankopplings tillbehör.
- 2 x NiMH laddningsbara batterier*
(typ AAA)
- Strömförsörjnings adapter*
- Manual
- Garantikort
*finns även som reservdelar

HANDHAVANDEBESKRIVNING
Så här kommer du igång och använda din
enhet:
1. Ta bort de tidigare batterier du har
haft i din bärbara taktila mottagare
och ersätt dem med de batterier
som du fick med leveransen av
laddaren.
2. Anslut laddaren till
strömförsörjningsadaptern genom
att sätta den i vägguttag och i
avsett uttag i laddaren.

Laddningsbara batterier
Till denna laddare medföljer det 2 st NiHM
laddningsbara batterier. Om batterierna
laddas på rätt sätt kommer de att ha en
lång livstid.
Försäkra dig om att batterierna är
placerade korrekt i din bärbara mottagare.
Det finns LED indikator på laddaren som
visar om batterierna är placerade korrekt.

Observera att batterierna inte är laddade
vid leverans utan måste laddas fullt före
användning första gången (minst 10h).
Använd endast de medföljande
uppladdningsbara batterierna i din
bärbara enhet. Dessa finns också som
tillbehör.
Sammankoppling av två laddare
1. Koppla ur
strömförsörjningsadapter
2. Ta bort bryggningsfunktion under
laddaren.
3. På den första laddaren, ta bort ett
av de plastskydd som täcker över
uttagen för sammankoppling.
4. Skruva fast säkerhetsskruven i
bryggningsbrickan genom botten
på laddaren.
5. Ta bort plastskydd på motsatt sida
på den andra laddaren.
6. Ställ den andra laddaren på
bryggningsbrickan som sticker ut ut
den första laddaren.
7. Tryck försiktigt fast den andra
laddaren till den är i nivå med
första laddaren.
8. Skruva fast säkerhetsskruven i
säkerhetsbryggan genom botten
på den andra laddaren.
9. Sätt i en av laddningsbaserna i en
strömuttag med den medföljande
strömförsörjningsadaptern.
SYFTE OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Laddaren fungerar som en
laddningsstation för den portabla
varseblivningsmottagaren i signoluxserien. Laddaren har olika
indikeringslampor som gör det lätt att se
om du har placerat din handhållna enhet
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korrekt i laddaren, om den laddar och när
den är färdigladdad.

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.

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.

TEKNISK DATA
Strömförsörjning:
Visuella signaler
Dimensioner (HxBxD)

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.
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12V PSU till 110V, 50Hz
1 LED blå – Redo
1 LED röd/grön -Laddar
67x83x65mm

