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1. Inledning
Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. För
att kunna rekonditionera hjälpmedlet är det bra om man har grundläggande kunskap
om dess funktion och användning. För information om funktion, se bruksanvisningen.

1.1 Verktyg för testning av Control 10
425710 Control 10
4st LR03 (AAA) batterier
4075 Indikator eller mobilkamera

2. Rekonditioneringsförfarande
Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska. Utför en återställning, står beskrivet
på not 5, sid. 5. Se till att alla medföljande delar finns och är hela/fungerar. Se
separata avsnitt för detaljer.

2.1 Funktionskontroll
1. IR: Testa att alla 4 IR-dioderna fungerar med indikator kortet. Det går att
använda kameran på mobilen för att kontrollera alla IR-dioder.
2. IR inspelning:
a. Kontrollera att båda sändarna har full kapacitet.
b. Lägg båda sändarna på ett bord med originalsändaren riktad mot den
bakre gaveln på Control 10.
c. Välj nivå där kanaler ska läras in med
Endast en nivå i taget
Kan läras in.
d. Tryck in
Programmeringsknappen
och tangent
samtidigt.
Lampan på tangent 1 och aktuell nivå blinkar.
e. Tryck och släpp den tangent på Control 10 som ska läras in. Lampan
på nivåtangenten lyser nu med fast orange ljus.
f. Tryck och håll ner den tangent på originalsändaren som ska läras in i
Control 10. Släpp när lampan på nivåtangenten lyser grönt. Det kan
ta upp till 10 sekunder. Om lampan återgår till att lysa orange, trycker
man ytterligare en eller flera gånger tills den blinkar grönt och
slocknar. Om lampan blinkar rött har inlärningen misslyckats.
Försök ytterligare en gång från punkt c.
g. Om inlärningen har lyckats med första knappen går man vidare
med punkt e och f tills alla tangenter är inlärda.
Avsluta med att trycka på
h. Indikeringslampan för programmering blinkar grönt för att visa att det
är klart.
i. Testa nu de inlärda funktionerna på den apparat som ska styras.
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Orginalsändare

2.4 Medföljande delar
Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.

425710 Control 10

429045 Gummiskydd

Noteringsark

425720 Raster

425715 Instickskort

890410 Säkerhetsband

Manual

3. Rengöring
Control 10 kan rengöras med en bomullstuss lätt fuktad med Alsolsprit,
Klorhexidinsprit eller Etanol.
Alternativt kan Control 10 göras rent med en mycket hårt urvriden trasa som doppats i
vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

4. Apparatöversikt
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5. Återställning
Tryck in programmeringstangenten (P) och knapp 3
Tryck sedan i tur och ordning på tangenterna
Avsluta med
Alla tangenter på nivåerna 1-4 blinkar rött i tur och ordning och avslutas med att
lampan för programmering blinkar grönt för att visa att det är klart.
IR-uppspelning efter återställning:
Tryck i tur och ordning på knapparna 1 till 8.
Observera på IR-indikatorn att kanal 16 till 23 visas.

6. Reservdelar
425712 Raster Control 10/TV
425715 Instickskort Control 10
425775 Överdel Control 10 och 18
425780 Batterilucka Control Prog
425786 Kretskort Control 10 (18)
886097 Membran Control 10
890410 Säkerhetsband
425714 IR-dioder
425772 IR-fönster Control sändare
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