
Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa
dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan kontakten returneras 
för service. Om kontakten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för 
snabb service :

•  Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)

•  Namn på kontaktperson.

•  Organisation - Institution - Hemadress.

•  Telefonnummer.

•  Leverans och fakturaadress.

•  Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer kontakten att repareras eller ersättas utan någon 
kostnad.

Kasserade JellyBean Twist och Specs kan återvinnas som elektronikavfall 
eller hanteras enligt lokala föreskrifter.

Garanti
Jelly Bean och Specs Switch har två års garanti mot 
fabrikationsfel. Efter reparation är garantin 90 dagar.

Kontakta gärna RehabCenter AB 
för ytterligare information

www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se

Tel. 08 - 768 25 00
Fax. 08 - 792 49 49

Användarvägledning

                         

Jelly Bean®

och
Specs ™Switch



Introduktion
Jelly Bean® och Specs™ switch kan användas för att styra:

•  220v elektriska apparater som kopplas via en godkänd styrbox.
•  Batteridrivna leksaker eller apparater som ansluts via en batterikabel.
•  Talapparater med 3,5mm kontakt för anslutning av extra manöverkontakt.
•  Datorer via ett switch interface.
•  Diaprojektorer som kan förses med adapter för fjärrstyrning.

Det finns många olika sätt att montera och fästa kontakterna i rätt position. På en slät 
yta kan kontakterna fästas med tre skruvar, med ett självhäftande mtrl som HandiTak®, 
Dual Lock™ eller UltraStick™. Man kan även använda en av monteringsarmarna 
SlimArmstrong® eller Universalarmen.
Styrboxar, batterikabel, switchinterface för datorer och samt alla olika alternativen på 
fästanordningar kan beställas från RehabCenter AB.

Individuella egenskaper hos de olika switcharna
Specs: Alternativa bottenplattor.
Tre olika bottenplattor medföljer Specs™ switch. Dessa möjliggör många olika 
monteringsalternativ. För att byta botten skall de tre skruvarna på undersidan lossas. 
På bottenplattorna finns styrtappar som skall passas in i motsvarande hål i switchen. 
Se till att kabel ligger i sitt spår. Fäst därefter den nya plattan med de tre skruvarna. 
Använd aldrig en switch utan bottenplatta som skyddar kabel och mekanism.
Bottenplatta med fläns.
Bottenplattan med fläns har större diameter än switchen för att underlätta montering. 
Plattan med fläns kan fästas som beskrivits ovan.
Bottenplatta för  ett band.
Bottenplattan för ett band används för att underlätta montering av switchen på t.ex ett 
arm eller nackstöd på en rullstol. Ett fjädrande velcro™band ingår. Extra band kan 
köpas som tillbehör. Vid montering av bandet skall det vändas så att den mjuka sidan 
kommer mot användarens hud. Om bandet klipps av kan änden smältas med en 
tändsticka för att förhindra att bandet repas upp. OBS! Var försiktig så bandet ej 
börjar brinna. Låt bandet svalna ordentligt innan det kommer i kontakt med användaren.

Liten bottenplatta utan fläns.
Den lilla plattan har samma diameter som switchen. Dan kan användas t.ex om 
två switchar skall monteras med minsta möjliga avstånd. Den kan ofta monteras 
med självhäftande mtrl. mot ett slätt underlag.

JellyBean Twist®.
JellyBean Twist levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa skruvas loss 
moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs.

Säkerhetstips
• Läs instruktioner för apparater som kopplas till en switch före användning.
• Var uppmärksam om en apparat som rör sig eller avger värme placeras nära            

en switchanvändare.
• Använd aldrig en Jelly Bean® eller Specs™switch, en styrbox eller leksak         

eller annan el.apparat i eller intill vatten där de kan bli blöta.

Skötsel och förvaring
För att rengöra Jelly Bean® eller Specs™switch skall en torr trasa eller ett milt 
rengöringsmedel användas. Spola aldrig en switch med vatten. Tag aldrig       
bort den färgade toppen på Specs switchen. Koppla alltid bort 
switchen från alla utrustningar före rengöring.

Felsökning
Om ansluten utrustning eller apparat slutar fungera kan följande kontrolleras.

• Kontrollera alla elektriska kopplingar, kablar och kontakter.
• Kontrollera placeringen av ev. batterikabel i batterifacket på en leksak
• Kontrollera att alla till/från knappar är i läge till.
• Prova ansluten apparat utan inkopplad switch för att kontrollera funktionen.
• Prova batterikabel eller styrbox genom att ansluta en annan switch.


