I nstr ukt i on

Rekonditionering
Cadex/Cadex 2
Art.nr 508201/508220

Rev A SE

Innehållsförteckning
1. Inledning ................................................................................................................. 3
1.1

Viktig information ........................................................................................... 3

2. Apparatöversikt ....................................................................................................... 3
3. Rekonditioneringsförfarande................................................................................... 3
3.1 Funktionskontroll ............................................................................................... 3
3.2 Medföljande delar .............................................................................................. 4
3.3 Rengöring .......................................................................................................... 4
4. Återställning ............................................................................................................ 4

2

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 Viktig information
Tänk på att byta batteri (CR-2032) när klockan rekonditioneras.

2. Apparatöversikt

3. Rekonditioneringsförfarande
Kontrollera att hjälpmedlet fungerar som det ska, att alla medföljande delar finns och
är hela samt fungerar. Rengör och paketera.

3.1 Funktionskontroll
Kontrollera att klockan larmar genom att ställa ett larm några minuter
1. Tryck på MODE-knappen en eller flera gånger till ALARM BANK visas.
2. Tryck på FORWARD-knappen för att komma till AL1 (Larm 1).
3. För att ställa in Larm 1, tryck och håll in ADJUST tills AL 1 blinkar.
4. Tryck på FORWARD och larmindikatorn ((*)) visas över AL 1
Symbolen måste visas för att larmet ska vara aktiverat.
5. Tryck på MODE-knappen och ”timme” blinkar.
6. Tryck på FORWARD eller REVERSE för att ställa in önskad timme.
7. Tryck på MODE-knappen för att gå vidare till minuter.
8. Tryck på FORWARD eller REVERSE-knappen för att ställa in minuter.
9. Tryck på ADJUST-knappen för att acceptera och spara.
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3.2 Medföljande delar
Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela.
508201

Cadex klocka
Fodral i plåt
Manual, Snabbguide

508220

Cadex 2
Fodral i plåt
Manual, Snabbguide

3.3 Rengöring
Cadex görs rent med en mycket hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite
diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

4. Återställning
OBS! Återställning raderar alla larm och all information.
Återställ genom att hålla ned alla fyra knapparna i 5 sekunder. När knapparna släpps
kommer klockan att pipa.
Enstaka larm eller DATABANK-information kan raderas genom att skriva över
larmnamnet eller DATABANK-informationen genom att välja det tomma tecknet ” ” för
varje tecken i larmnamnet eller DATABANK-informationen.
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