
Trådlös styrning
av datorfunktioner
CE certif. enl. direktiv 89/336/EEC. 
2 års garanti för produktfel. 

Kompatibilitet
Mottagare USB kan användas med USB
kompatibla datorer. Detta innebär de
flesta PC med Windows samt Apple. 

Avfallshantering
Förbrukad produkt ska hanteras 

som elektronikavfall.

Sändare
Artikelnummer 6511.
1-kanals sändare som fungerar som länk
mellan en valfri trådad manöverkontakt
(säljs separat) och en Simply Works
MOTTAGARE. Format 92x67x21 mm.
Vikt c:a 90 g. Batterier 2xLR03/AAA
medföljer. 

Sätt i batterier
• Vänd mottagaren upp och ner och ta 

bort batteriluckan. 
• Sätt i 2 st LR03 alkalinebatterier i 

batterifacket. Sätt tillbaka 
batteriluckan. 

• Det finns ingen huvudströmbrytare.
• Gå vidare till Mottagare Enkel

och/eller Mottagare USB!

Kontaktsändare 125
Artikelnummer 4311.
En stor (diam. 120 mm) manöverkontakt
och låg profil (29 mm) med inbyggd 1-
kanalssändare. Liten tryckkraft behövs. 
Vikt ca 150 g. Batterier 2xLR03/AAA. 

Sätt i batterier
• Vänd K 125 upp och ner och ta bort 

batteriluckan. (Skruvmejsel behövs.)
• Sätt i 2 st LR03 alkalinebatterier i 

batterifacket. Sätt tillbaka luckan 
och skruven.

• Det finns ingen huvudströmbrytare.
• Gå vidare till Mottagare Enkel
och/eller Mottagare USB!

Mottagare Enkel
Artikelnummer 4312.
1-kanals mottagare för bl a batteri-
drivna leksaker. Slutande reläutgång,
max 1 A/30 V. Kan användas med valfria
Simply Works sändare. Litet format
92x67x21 mm. Vikt c:a 90 gram.
Batterier 2xLR03/AAA medföljer. 

Sätt i batterier
• Se: Sändare (till vänster)!
• Gå vidare till Anpassning (Pair)! 

Mottagare USB
Artikelnummer 6510.
Mottagaren ansluts till en USB-port på
datorn (även Apple) enligt ”plug and
play” - inga extra drivrutiner behövs. 

Mottagaren har 6 kanaler, vilket inne-
bär att upp till 6 olika Simply Works
sändarenheter kan tas emot för att
styra datorns olika funktioner.

Mottagaren strömförsörjs av datorn.

• Datorn ska vara på och körklar när du 
ansluter Mottagare USB till en ledig 
USB port på datorn.  

• Mottagaren skickar automatiskt ett 
antal drivrutiner till datorn, vilket kan 
ta upp till en minut. När detta är klart 
lyser Pair lysdioden under c:a 5 sek. 

• För att få bästa räckvidd för över-
föringen ska mottagaren inte placeras 
bakom datorn eller nära stora metall-
föremål eller intill strålande apparater 
som mobiltelefoner, trådlösa tele-
foner, trådlösa nätverk, etc. 

• Gå vidare till Anpassning (Pair)! 

Anpassning (Pair)
Innan mottagaren kan användas, måste
den anpassas (Pair) till den sändande
enheten, här Sändare eller
Kontaktsändare 125 (K 125). 
1 Lägg Sändare/K 125 bredvid 

Mottagare Enkel.
2 Tryck kort på Pair-knappen på 

mottagarens framsida. 
Lysdioden blinkar.

3 Inom 10 sek. - tryck kort på Pair - 
knappen - framsidan på Sändare
resp. undersidan på K 125. 

4 Efter en kort stund ska lysdioden 
lysa med fast sken under c:a 5 sek. 

• Anpassningen är klar!

Du behöver inte välja något med Mode-
knappen, när du använder Mottagare
Enkel tillsammans med t ex en 
batteridriven leksak/annan apparat.

Göra om hela anpassningen (Pair)
Om det finns orsak att göra om anpass-
ningen, ska PAIR-knappen hållas intryckt 
c:a 3 sek., tills lysdioden blinkar snabbt. 

Funktioner (MODE)
Funktioner - via mottagarenheter ställs
in på Kontaktsändare 125 eller Sändare
med knappen märkt MODE. En liten
display visar vald funktion.

Felsökning
Om det inte fungerar - följ guiden för
att lokalisera och åtgärda felet.
Kvarstår felet, kontakta Rehabmodul,
innan retur görs.

Inget händer - lysdioden slocknar inte
- Enheterna är inte anpassade. Gör 

anpassning enligt proceduren i 
Anpassning. 

Inget händer - lysdioden lyser inte
- Enheterna är inte korrekt anpassade. 

Gör anpassning enl. proceduren i 
Anpassning. 

Opålitlig eller sporadisk funktion
- Batterierns i sändaren är dåliga. Byt 

batterier!
- Placera mottagaren bort från 

metallföremål och inom synligt 
område.

- Utom räckvidd. Placera sändaren 
närmare mottagaren. 

Enheterna går inte att anpassa -
lysdioden släcks efter 30 sek och 
inget händer
- Batterierns i sändaren är dåliga. Byt 

batterier!
- Se till enheterna inte är längre ifrån 

varandra än 1 meter vid anpassningen. 

Lite mer om anpassning
Anpassning (PAIR) mellan mottagare och
sändare görs med ett system av unika
adresser, för att förhindra påverkan av
störningar. Sändaren skickar en adresserad
signal och mottagare reagerar endast på
den signalen. 

För korrekt funktion, måste sändar- och
mottagarkanal ha samma adress. Adressen
finns kvar även efter strömbortfall.
Proceduren är automatiserad. Om lysdioden
slutar blinka utan att ha lyst med fast sken,
ska proceduren upprepas från punkt 2. 
Om det fortfarande inte fungerar -  
Se avsnittet: Felsökning!
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0 Switch/Gamepad 1
1 Switch/Gamepad 2
2 Switch/Gamepad 3
3 Switch/Gamepad 4
4 Mus/Vänster-klick
5 Mus/Höger-klick
6 Mus/Drag/håll
7 Tangentbord/Mellanslag (Space)
8 Tangentbord/Enter
9 Tangentbord/TAB
A Tangentbord/F7     1)
B Tangentbord/F8    1)
C Tangentbord/Siffran 2      2)
D Tangentbord/Siffran 3      2)
E Tangentbord/Pil Upp
F Tangentbord/Pil Ned
G Tangentbord/Pil Vänster
H Tangentbord/Pil Höger
1) Används tillsammans med t ex Clicker.
2) Används tillsammans med t ex 

Intellitools och andra amerikanska 
programmakare.


