TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM
PG-200

Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar
produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål, vennligst ta kontakt
med ditt utleveringssted.
VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER:
PG-200 mottaker og sender bruker radiobølger for å
kommunisere med hverandre.
1. Unngå å bruke PG-200 i nærheten av elektroniske apparater
som TV, radio, datamaskiner eller trådløse apparater som kan
påvirke signalet.
2. Unngå å bruke PG-200 i nærheten av sendere som eksterne
antenner eller mobiltelefonstasjoner.
3. Rekkevidden på PG-200 kan variere avhengig av omgivelser
man befinner seg i.
4. Håndter PG-200 varsomt.
5. Ikke utsett PG-200 for støt.
6. Ikke sett PG-200 i vann og behold produktet tørt.
7. Ikke dra i ledningen for å koble PG-200 fra strømuttaket. Ta
tak i pluggen som sitter i strømuttaket. Koble fra PG-200 før
rengjøring eller service. Aldri bruk PG-200 hvis pluggen,
ledningen eller produktet er skadet. Vennligst send PG-200
for reparasjon til din hjelpemiddelsentral.
8. Hvis batteriet må skiftes må produktet sendes inn til din
hjelpemiddelsentral. Ikke forsøk å skifte batteriet selv.
GJENNVINNING AV PG-200 ELLER AV BRUKTE BATTERIER:
PG-200 og batteriene kan ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
De må leveres til din nærmeste gjenvinningsstasjon eller til
samlingspunkt for el-avfall.
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INNHOLD:
Et komplett sett PG-200 inneholder:
• En PG-200 Sender
• En PG-200 Mottaker
• En belteklips
• En håndsnor
• Ett oppladbart batteri (innebygd, ett batteri for sender og ett
batteri for mottaker)
• En lader
• Denne bruksanvisningen

PG-200
Sender

PG-200
Mottaker

Belteklips

2 batterier
(innebygdt)

Lader
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Håndsnor

BESKRIVELSE
Lavt batterinivå/
ladeindikator

På indikator
Blinkelys
Blinkelys av/på

Blinkelys
Aux inngang

Høyttaler av/på

Av/på bryter /
kontroll

Mikro USB
ladeuttak

Multifunksjonsknapp

Høyttaler
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HVORDAN FUNGERER PG-200
1. På indikator blinker hvert 10. sekund når enheten er på. På
indikator og Lavt batterinivå indikator blinker vekselvis når
senderen og mottakeren kobles sammen.
2. Lavt batterinivå/ ladeindikator blinker hvert 1,5 sekund når
batterinivået er lavt. Den blinker to ganger pr. sekund når
batteriet lades opp. Den er på hele tiden når batteriet er
fulladet og PG-200 er koblet til strøm. Den blinker vekselvis
sammen med På indikator under tilkobling mellom sender og
mottaker.
3. Blinkelys (2) blinker når man mottar et signal fra den andre
PG-200.
4. Aux inngang er for å koble til tilbehør (3,5 mm jack bryterinngang som kan aktivere PG-200 – ta kontakt med din
hjelpemiddelsentral for utlån av ekstern bryter) og har samme
funksjon som Multifunksjonsknappen.
BATTERIER:
1. Hver enhet (sender og mottaker) har et innebygd oppladbart
batteri.
2. Lad opp enhetene før bruk. Det tar omtrent 2 til 3 timer til
enhetene er fulladet.
3. Når batterinivået er lavt vil Lavt batterinivå indikatoren blinke.
4. For å lade PG-200 koble den til et strømuttak som vist på
tegningen. Under lading vil Batterinivå indikatoren blinke to
ganger pr. sekund.
5. Når enheten er fulladet vil Batterinivå indikator lyse konstant.
6. PG-200 må ikke være tilkoblet strøm i mer enn en uke (7
dager sammenhengende).
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BRUK:
PG-200 system består av 2 enheter som er blitt tilkoblet på for
hånd og som kan tas i bruk med en gang.
For å koble til flere enheter (maksimal 4 enheter kan kobles til
systemet):
1. Slå på en av enhetene som du allerede har og slå på den nye
enheten.
2. Trykk og hold på Multifunksjonsknappen i 5 sekunder inntil
den gir en liten vibrasjon og På indikator og Lavt batterinivå
indikator blinker vekselvis. Tilkobling mellom enhetene tar ca.
30 sekunder.
3. Trykk og hold på Multifunksjonsknappen på den nye enheten
i 5 sekunder inntil begge enhetene gir mange små vibrasjoner
på ca. 0,5 sekunder hver. Da er tilkoblingen ferdig og den nye
enheten vil slutte å blinke.
4. For å teste den nye enheten, trykk på Multifunksjonsknappen
på den nye enheten for å varsle den andre enheten. Trykk på
Multifunksjonsknappen på den andre enheten for å stoppe
signalet og tilbakestille systemet. Hvis tilkoblingen ikke var
vellykket, gjenta punkt 1 til 4.
5. For å tilkoble en ny enhet følg punkt 1 til 4 en gang til.
SENDE OG MOTTA VARSLING
Hvilken som helst enhet kan brukes for å varsle de andre. Alle de
andre enhetene vil fungere som mottakere.
Sende varsel
1. Trykk på Multifunksjonsknappen en gang.
2. Senderen vil generere en liten vibrasjon for ca. 0,5 sekunder
for å bekrefte at man har trykt på knappen og at et signal er
blitt sendt.
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Motta varsel
1. Mottakeren vil vibrere, blinke og gi en hørbar tone (blinking og
høyttaler må være påslått).
2. Mottakerens varsel varer i ca. 30 sekunder.
3. Trykk på Multifunksjonsknappen en gang for å stoppe varslingen og for å sende bekreftelse på at signalet er mottatt og
samtidig tilbakestille systemet.
FEILSØKING
Hvis det oppstår problemer, vennligst sjekk følgende punkter før
du sender PG-200 til service eller reparasjon.
På indikator lyser ikke

Lavt batterinivå. Lad opp
enheten.
Lavt batterinivå indikator
Lavt batterinivå. Lad opp
blinker
enhenten
Ladeindikator blinker ikke
Sjekk ladetilkoblinger
Ingen signal mottatt etter at
Sjekk at alle mottakere er påMultifunksjonsknappen på
slått. Pass på at mottakerne er
senderen ble trykt for å sende innenfor rekkevidde. Sjekk at
et varsel
både senderen og mottakeren
er tilkoblet
Andre mottakere har mottatt et Pass på at både blinking og
varsel men ikke min mottaker høyttaleren er påslått. Sjekk
batterinivå. Lad opp enheten.
Bekreft av enhetene er tilkoblet
RENGJØRING
Bruk kun en myk og tørr klut eller en lett fuktet klut med et
skånsomt rengjøringsmiddel for å gjøre enheten rent. Ikke bruk
etsende produkter, kjemikalier, alkohol eller andre rengjøringsmidler som inneholder klor, ammoniakk eller andre sterke midler.
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TEKNISKE DATA
Frekvensområde

868 MHz (USA & EU) / 315 MHz
(Japan)

Rekkevidde

30 meter

Maksimalt antall enheter
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Styrke på høyttaleren

78 dB

Batteri

3,7 V 300mAh Li-on, oppladbart

Batteriets brukstid

Fra 10 til 20 dager

Batteriets ladetid

Fra 2 til 3 timer

AC Adapter input

100-240 VAC, 50/60 Hz

AC Adapter output

5VDC 500mA micro USB

Driftstemperatur

0 til 45 grader

Mål

30 x 54 x 88 mm inkl. belteklips

Vekt

56 gram inkl. batteri

GARANTI
2 års garanti fra leveringsdato.
Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil. Feil forårsaket
av uforsiktig håndtering eller inngrep i produktet omfattes ikke
av garantien. Det gjelder også hvis en har forsøkt å skifte batteri
selv. Dette utføres kun av AurisMed AS.

FORHANDLER:
AurisMed AS
Postboks 294
3201 Sandefjord
Tel: 33 42 72 50
e-mail: aurismed@aurismed.no
Web site: www.aurismed.no
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