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Inledning
Detta dokument är avsett för personer som ska rekonditionera Lightwriter SL50 (art. nr.
1740100).
Att rekonditionera ett hjälpmedel är en vanlig del av ett hjälpmedels cirkulation. En
förutsättning för att kunna rekonditionera hjälpmedlet är att man har en grundläggande
kunskap om hjälpmedlets funktion och användning.
Efter genomförd rekonditionering kommer produktens funktion vara kvar, men användardata
är borttagna.
När hänvisningar till bruksanvisningen görs i detta dokument avses Lightwriter SL50
Bruksanvisning.

Säkerhetsinstruktioner och produktansvar
Se kapitel Viktig information i bruksanvisningen.

Garanti
Fel som omfattas av garanti ska åtgärdas av Abilia för att garantin ska gälla. Garantin på
produkten kan avbrytas om produkten öppnas eller på något sätt ändras.
Kontakta alltid Abilia om osäkerhet råder om garanti.
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Produktöversikt
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Rekonditionera Lightwriter SL50
Kontrollera medföljande delar
Kontrollera att alla delar finns med och att de är hela. Om någon del saknas kan man
komplettera med tillbehör eller reservdelar. Om något av de medföljande dokumenten
saknas, kan de hämtas och skrivas ut från Abilias hemsida, se
https://www.abilia.com/intl/manuals.
I kartongen ska följande finnas:










Lightwriter SL50
Bruksanvisning och snabbguide
Laddare
USB-minne
Verktygssats (nyckelring, skruvmejsel och verktyg för att ta loss fingerguiden)
Reservtangenter
Ethernetkabel för att uppdatera mjukvaran genom en vanlig Ethernetport
Tre fingerguider som höjer området runt tangenterna
Användarväska

Byt batteri
Använd endast batteri från Abilia (art. nr. 1740037).
1. Lossa fem skruvar från baksidan.
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2. Dra i ena hörnet av bakstycket för att lossa det.
3. Lyft upp och ta bort bakstycket.

4. Sätt den gula omkopplaren till OFF.

5. Lyft upp kontakten med batterikablarna.
6. Vicka på batteriet och ta bort det. Tejpen som håller batteriet kommer att lossna.

7. Fäst en vidhäftande dubbelsidig tejp på det nya batteriets ena sida.
8. Montera batteriet i bakstycket på samma plats som det gamla batteriet satt.
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9. Anslut batteriet till kretskortet. Kretskortet är markerat med + och –.
10. Montera bakstycket:
a. Montera änden där ingångar för manöverkontakter sitter först.

b. Kontrollera att sidostycket är intryckt.

11. Fäst bakstycket med skruvarna.
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Återställ batteristatistik efter byte av batteri
1. Tryck på Shift+Meny.
Avancerad meny öppnas.
2. Välj System.
3. Välj Återställ batteristatistik.

4. Välj Ja för att bekräfta.

Uppdatera till senaste programversionen
1. Anslut en Ethernetkabel till din Lightwriter och en router.
Molnikonen visar status på din Lightwriter enligt följande:

När nedladdningen är slutförd frågar din Lightwriter om du vill starta om enheten.
2. Välj Ja för att starta om din Lightwriter.
Senaste programversionen installeras när enheten har startat om.
3. Koppla bort Ethernetkabeln.
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Återställ till fabriksinställningarna
1. Tryck på Shift+Meny.
Avancerad meny öppnas.
2. Välj System.

3. Välj Återställ till fabriksinställning.

4. Välj Ja för att bekräfta.
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Rengör Lightwriter SL50
Innan rengöring ska Lightwriter stängas av och alla kablar kopplas ur. Tryck på Powerknappen i tre sekunder tills du hör ett pip.
Rengör Lightwriter SL50 med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Använd inte flytande
eller aerosolbaserade rengöringsmedel som kan innehålla antändbara ämnen. Använd gärna
antistatiskt skum.
Rengör tangentbord
1. Ta bort fingerguiden enligt steg 1-4 i Byta Fingerguide i bruksanvisningen.
2. Ta bort alla tangenter från den gummerade mattan.
3. Lägg tangenterna och fingerguiden i varmt vatten med tvål och låt ligga i några
minuter.
4. Rengör gummimattan med en fuktig tandborste eller bomullspinne.
OBS:
 Gnugga inte för hårt mot mattan, det kan skada gummit.
 Använd så lite vatten som möjligt. Om det kommer vatten under gummimattan
kan det skada din Lightwriter
5. Torka gummimattan med en trasa och se till att den är torr.
6. Ta upp tangenterna och fingerguiden från vattenbadet och torka dem med en trasa.
7. Sätt tillbaka tangenterna på gummimattan enligt valfri tangentbordslayout.
Svenska QWERTY:

Svenska ABC:

Tangenterna måste sitta ordentligt på rätt höjd. Det kan hjälpa om de är lite fuktiga
under.
8. Sätt tillbaka fingerguiden.
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Paketera Lightwriter SL50
Placera Lightwriter SL50 i en skyddande påse för att undvika repor eller nedsmutsning.
Använd helst produktens originalförpackning.
Om originalkartongen saknas, använd valfri kartong och bubbelplast som stötskydd. Märk
kartongen med samma information som finns på produktetiketten. Produktnamn,
artikelnummer och serienummer måste finnas med.

Tillbehör och reservdelar
Art. nr.

Benämning

1740010
1740037
1730654
1730209
1730112
1730210
1730047
1740044
1740045

Nätadapter till Lightwriter SL50
Batteri
Verktyg
Fingerguide Standard
Fingerguide Grund
Fingerguide Djup
Användarväska Lightwriter
Display filter, front
Display filter, bakre del
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Kontaktinformation
Sverige
Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon: +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se
Norge
Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon: +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no
Storbritannien
Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom
Telefon: +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk
Internationell
www.abilia.com/intl/get-products/distributors
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