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Att använda Mini Beamer Sändare 

Håll in Av/På-knappen i fem sekunder för att sätta på Mini Beamer sändare. 

Mini Beamer sändare måste paras med någon av AbleNets trådlösa mottagare (ex 

vis Mini Beamer mottagare) för att fungera. En sändare kan paras med flera 

trådlösa mottagare vilket gör det möjligt att styra flera enheter samtidigt. 

För att trycka/aktivera, placera ett finger (eller annan kroppsdel) inom 10 mm från 

tryckytan eller tryck på tryckytan. Aktiveringsindikatorn blinkar då och ett pip 

hörs som auditiv återkoppling. När tryckytan släpps blinkar aktiveringsindikatorn 

åter och pipet hörs ytterligare en gång.  

För att ladda: 

Välj rätt nätadapter för den aktuella regionen. Sätt den lilla USB-kontakten i 

Ingång för USB-laddare och den stora i väggkontakten. Under laddning blinkar 

aktiveringsindikatorn på den trådlösa sändaren. När Mini Beamer sändare är 

färdigladdad övergår blinkningarna på aktiveringsindikatern till ett fast sken.  

Att använda Mini Beamer Mottagare 

Håll in Av/På-knappen i fem sekunder för att sätta på Mini Beamer mottagare. 

Mini Beamer mottagare måste paras med någon av AbleNets trådlösa sändare (ex 

vis Mini Beamer sändare). Adaptern med två kontakter måste vara ansluten till 

den enhet som ska styras med manöverkontakten (eller till en Blue2 som i sin tur 

styr enheten via Bluetooth). En mottagare kan paras med maximalt åtta sändare 

vilket tillåter flera olika användare att delta i samma aktivitet. 

För att gå till parningsläge, håll parningsknappen intryckt i fem sekunder. 

Aktivera den trådlösa sändaren (eller var och en om det är flera) för att para till 

den trådlösa mottagaren. Tryck på Lägesknappen för att gå ur parningsläge.  

Välj önskat användarläge genom att trycka på Lägesknappen. 

• Direkt: enheten aktiveras så länge som den trådlösa sändaren aktiveras 

• Sekunder: enheten aktiveras 1-60 sekunder efter det att en trådlös sändare 

aktiverats. Tryck på Av/På-knappen för att ställa in önskat antal sekunder.  

• Minuter: enheten aktiveras 1-99 minuter efter det att en trådlös sändare 

aktiverats. Tryck på Av/På-knappen för att ställa in önskat antal minuter.  

• Av-På: Enheten är på så länge den trådlösa sändaren aktiveras. Tryck på 

sändaren ytterligare en gång för att stänga av enheten. 

För att ladda: 

Välj rätt nätadapter för den aktuella regionen. Sätt den lilla USB-kontakten i 

Ingång för USB-laddare och den stora i väggkontakten. Under laddning blinkar en 

kontaktikon bredvid batteriindikatorn på den trådlösa mottagaren. När Mini 

Beamer mottagare är färdigladdad övergår blinkningarna till en kontinuerlig ikon.  3 
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