Bruksan vis ning

Rekonditionering
LightWriter SL40 Connect

Produktnamn :

Dok.typ :

Artikelnummer: 101401

1,130226
Utgåva och datum :
Kontrollerat av Rep. ansvarig:
NIA
Godkänt av

LightWriter SL40 Connect

Datum och sign.

Rep. / Rekond.

Ändringar, historik, version
Beskrivning :

Lightwriterns funktioner beskrivs utförligt i bruksanvisningen.
Rekonditioneringsförfarande
Ladda batteriet i minst 4 timmar, kontrollera följande:
Tangentbord, ok.
Talet fungerar
Att båda displayerna skriver den text som skrivs och att bakgrundsbelysning är ok.
Att laddaren fungerar och att grön spänningslampa lyser på laddare/kontakt/Lightwriter.
Alla delar rengöres med en fuktad trasa med tvållösning.
Får ej rengöras med petrokemiska/kemiska rengöringsmedel.

Artiklar som följer med
Laddare, 9V DC 800mA
Väska
Verktyg
2 st. raster, grund och djup
Bruksanvisning
USB-minne
Funktionstest

Kontrollera följande när Lightwritern är uppkopplad;
Kontrollera att laddkontaktens lampa lyser och att batteriet tar laddning.
Är batteriet äldre än 2 år bör det bytas, glöm inte att märka det nya batteriet med monteringsdatum
Kontrollera att tangenterna lätt kan tryckas ned och ger utslag på displayen. Kontrollera även att
märkningen på tangenterna är ok.
Kontrollera att alla segment i displayerna fungerar.
Kontrollera att talsyntesen fungerar genom att testa de olika rösterna.
Återställ Lightwritern med återställningsenheten "dongeln".
Sätt i ett SIM-kort och kontrollera telefon/SMS-funktioner. Se bruksanvisningen för mer information.

Sida 1

Batteribyte

Nedan visas bilder på batteribyte:

Skruva bort de 5 skruvarna

Fäll gul omkopplare nedåt
Löd loss röd och svart kabel
som kommer från batteriet
och är ansluten på
kretskortet
OBS kom ihåg placering på
Lossa försiktigt batteiriet,
det sitter fast ordentligt med
dubbelhäftande tejp.
OBS märk upp batteriets
placering
Montera det nya batteriet
med dubbelhäftande tejp
Anslut kablarna och fäll upp
gul omkopplare
Sätt tillbaka bakstycket och
skruva fast skruvarna lagom
hårt
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