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Generelt.
Først, tillykke med Din nye LM-2400 omverdenskontrol.
LM-2400 omverdenskontrol er tilpasset Roltec Vision kørestolen således at omverden kan betjenes
på samme måde som kørestolen, f.eks. el-hejs og el-ryg.
LM-2400 omverdenskontrol er kompatibel med GEWA ”Smart House” system, sådan at forstå at
LM-2400 kan presettes til GEWA ”Smart House” system.
Betjening.
LM-2400 styres fra kørestolens joystick og display. Selve betjeningen er den samme som f.eks.
fodhviler etc. Dvs. man vælger funktionen i displayets menulinien.
I menuen er der et punkt, ”Omverden”. Dette er adgangen til LM-2400 omverdenskontrollen.
Valget foretages ved at skubbe joystick pinden frem.
Her kommer man ned i en ny menu hvor omverden er delt op i grupper, f.eks. : Fjernsyn, stereo etc.
Vælger man en af grupperne kommer man ned i selve valgene, f.eks. ved fjernsyn:
• Tænd/sluk.
• Lyd op/ned
• Kanal op/ned.
Programmering.

Seriel port

Programmerings kontakt

Reset

Preset

Indlæsning af andre fjernbetjeninger.
Programmerings kontakten aktiveres, den røde lysdiode tænder som indikation af at LM-2400 er i
programmerings mode.
Først vælger man hvilken funktion der skal programmeres, dette gøres ved at vælge funktionen i
Roltec kørestolens menulinie.
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Når valget er truffet, tænder en rød lysdiode i LM-2400 fronten. Dette betyder at nu skal den
ønskede funktion indlæses. Dette gøres ved at pege med fjernbetjeningen imod fronten af LM-2400,
en afstand på ca. 5cm vil være passende. Den ønskede funktion aktiveres og holdes aktiv indtil
lysdioden i fronten slukker.
Lysdioden i fronten tænder igen 2. gang for at konfirmere at koden er læst rigtig. Aktiver
fjernbetjeningen engang til med den aktuelle funktion.
Hvis koden er læst rigtig vil lysdioden give et hurtigt blink, er der fejl er det et ”langt” blink.
Programmering afsluttes med en aktivering af Programmerings kontakten, den røde lysdiode
slukker.
Preset af kanaler.
Når man laver preset, presetter man en given kanal i LM-2400 omverdenskontrol til GEWA ”Smart
house” system.
Dette gøres ved at aktivere Preset kontakten. Den grønne lysdiode tænder som indikation af at
Preset er valgt.
Den kanal som ønskes presat vælge med Roltec kørestolens joystick. Preset mode afsluttes med en
aktivering af preset kontakten, den grønne lysdiode slukker.
Reset.
Med Reset kontakten er det muligt at resette hele systemet, dog uden at slette de indlæste koder.
Dette er en nyttig funktion i tilfælde at man f. eks. vil stoppe midt i et programmering forløb.
Backup.
Det er muligt at lave backup af de indlæste koder via serielporten (Se billede).
Backup foretages til en PC via. serielporten.
Softwaren hertil er på nu værende ikke færdig udviklet, men vil til den tid være frit tilgængelig på
vores hjemmeside, http://www.lm-teknik.dk.
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