
SIMPLYWORKS 
STYRKULA 

Handbok 

Felsökning  

Om SimplyWorks Styrkula inte fungerar korrekt, var vänlig och använd följande 

guide för att identifiera felet. Om enheterna fortfarande inte fungerar efter att ha 

tillämpat denna guide, var vänlig och kontakta er leverantör innan ni skickar 

tillbaka enheten.   

SYMPTOM MÖJLIG ORSAK/ÅTGÄRD 

Enheten fungerar inte 
Musmarkören rör sig inte 
Lysdioden förblir tänd 

• Enheterna är inte parade. Följ 
instruktionerna I sektionen “Parning” 

• Dåligt batteri I enheten SimplyWorks 
Styrkula. Byt batteri! 

Enheten fungerar ryckigt 
eller sporadiskt. 

• Dåligt batteri antingen i enheten 
SimplyWorks Styrkula eller i någon 
mottagardel. Byt batteri! 

• Utom räckhåll – flytta styrkulan närmare 
mottagarenheten. 

• Störningar från annan radioutrustning eller 
annan störningskälla.  
 

• Kontrollera anslutningen I datorn.  
• Enheterna är ev inte korrekt parade. Följ 

instruktionerna I sektionen “Parning” 

Det går inte att para 
enheterna 

• Dåligt batteri antingen i enheten 
SimplyWorks Styrkula eller i någon 
mottagardel. Byt batteri! 

• Kontrollera att enheterna befinner sig inom 
en meter från varandra .  
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info@rehabcenter.se 

Tel nr: 08 768 25 00 

Avfallshantering 

Förbrukad produkt ska hanteras som 

elektronikavfall 

http://www.rehabcenter.se/
mailto:info@rehabcenter.se


Produktbeskrivning  

SimplyWorks är det första helintegrerade trådlösa systemet för datorstyrning 

speciellt utformat för personer med begränsade motoriska färdigheter.  

SimplyWorks gör det möjligt att skapa en trådlös användarmiljö för en eller 

flera personer, vilket underlättar inlärnings/arbetssituationen. 

SimplyWorks styrkula kan användas med alla SimplyWorks mottagare för 

datorstyrning eller för att styra leksaker eller andra batteridrivna apparater. 

Innehåll vid leverans 

Kontrollera att kartongen innehåller följande delar.  

SimplyWorks Styrkula 

Manual 

Egenskaper  

• Fungerar med alla SimplyWorks mottagare för styrning av datorer, leksaker  

eller andra batteridrivna apparater 

• Högkvalitativ radiolänk med störningsfri räckvidd på över 10 meter 

• Stor, fritt löpande kula som kräver minimal beröringskraft 

• Mjuka, friktionsfria kulrörelser  

• Färgkodade, nedsänkta knappar för att minska risken för ofrivilliga 

tryckningar 

Kompatibilitet 
Fungerar med alla 

SimplyWorks mottagare för 

styrning av datorer, leksaker  

eller andra batteridrivna 

apparater 

 

Byte av batteri 

Avlägsna batteriluckan på undersidan av enheten. Sätt i ett 9-volts batteri av 

hög kvalitet. Om inte apparaten ska användas inom en rimlig tid är det klokt 

att ta ur batteriet för att förhindra att det läcker, vilket kan skada enheten. 

Parning 

 

 

 

Knapp för parning 

 

 

 

Innan SimplyWorks styrkula kan användas måste den paras med någon av 

SimplyWorks mottagarenheter (RECEIVE, CONTROL LITE, CONTROL, 

CONTROL PRO). För att para enheterna följ instruktionerna som följer: 

1. Avlägsna batteriluckan på undersidan av SimplyWorks Styrkula 

2. Placera mottagarenheten inom en meter från SimplyWorks Styrkula 

3. Tryck snabbt på parningsknappen på mottagarenheten. Parningslampan på 

mottagarenheten börja nu blinka långsamt. 

4. Inom tio sekunder, tryck kort på parningslampan på insidan av 

batterifacket på SimplyWorks Styrkula. 

5. Inom kort kommer parningslampan på mottagarenheten att lysa med ett 

fast sken i fem sekunder för att meddela att parningen är genomförd. 

6. Om parningslampan slutar att blinka och inte börjar lysa med fast sken, 

upprepa proceduren från punkt 3. Om det fortfarande inte lyckas, vänligen 

se avsnittet ”Felsökning”.  

Underhåll  

SimplyWorks Styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om 

reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. 
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