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Brukermanual fjernstyrt stopp, part.no 101001

Manualen innholder informasjon angående bruk av 
fjernstyrt stopp for elektrisk rulletsol
Dette produktet er et tilleggsprodukt for ekstra sikkerhet tilsluttet et eksisterende 
system. Den fjernstyrte stoppen benyttes brukes for å stoppe eller deaktivere en 
elektrisk rullestol så lenge brukeren er innenfor rekkevidde av senderen.  Dersom 
rullestolen kommer utenfor senderens rekkevidde vil rullestole automatisk stanse 
opp. Rullestolen kan kjøres så snart senderen kommer innenfor rekkevidde.

Les Brukermanual nøye før rullestolen tas i bruk for å unngå skader på person eller 
omgivelser.
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Deler 

Figur 1 Figur 2 Figur 3

1. Mottaker, monteres bak på 
rullestolens rygg

2. Håndholdt trådløs sender 3. Ladekabel til trådløs sender

Programmering ved første gangs bruk
Dette er kun nødvendig ved første gangs bruk, eventuelt dersom håndkontroll eller sender må skiftes.
1. Slå av sender og mottaker.
2. Sørg for at ingen andre håndkontroller av samme type er innenfor rekkevidde.
3. Trykk og hold inne den grønne knappen på mottakeren i ca 10 seckunder. Den grønne indikatoren på mottakeren vil 

blinke raskt. Mottaker er klar til å “lære” den unike koden til håndkontrollen.
4. Vri den røde bryteren på håndkontrollen for å aktivere senderen.

5. Mottakeren vil nå “lære” seg denne unike koden og vil gå over i normal drift.

Betjening av fjernstyrt stopp
 

Figur 4 Figur 5

Trykk og hold inne grønn on/off knapp på mottakeren i ca 5 
min. En grønn indikatorlampe vil tennes. (Rullestolen vil ikke 
kunne kjøres)

Vri den røde bryteren på håndkontrollen for å aktivere 
senderen.

Figur 6 Figur 7

En indikator i enden av håndkontrollen vil  blinke grønt. Mottakeren mottar signal fra håndkontrollen, og indikatoren 
på mottaker vil blinke. Rullestolen kan nå kjøres.
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Lading
Rekkevidde bestemmes av ulike faktorer som 

Figur 8 Figur 9

Håndkontrollen lades via USB, på samme nåte som en 
mobiltelefon. Alle typer ladeadaptere kan benyttes. 
(Nettadaptere, PC, sigarettenner i bil med mer).

Ladetid er ca 6 timer. En oransje indikator lyser når lading 
pågår, denne slukkes når batteriet er ferdig ladet. Oppladet 
batteri gir ca. 22 timer kontinuerlig brukstid. Den grønne 
indikatoren vil begynne å blinke sakte når batteriet bør lades 
på nytt.

Tekniske spesifikasjoner

Mottaker Sender
Frekvens 868 Mhz 868 Mhz
Driftsspenning 9-32v 3,7v/650mA

Releutgang 1 pol veksel kontakt (max 300mA) ---------------------------
Batteri --------------------------- LiPo (lades via usb)

Komplett system:

Antall Del Varenr.
1 RX-RF-STOP (mottaker) 101146
1 1 stk TX-RF-STOP (sender) 101145

1 Usb ladekabel 101161
Tilbehør Ledningenett, fjernstyrt stopp, Karma 101162
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