
  
 

 
 
 

 
BRUKSANVISNING 

 
till 

 
Falck 5716 FjärrKontroll 

 
 

Art.nr.: 538 080 

 
 

 
 

Version 12.juli 2005         



www.falckigel.se  2 

Innehållsförteckning 
Exempel på användning ....................................................... 2 

Inledning ................................................................................ 3 

Möjligheter ............................................................................ 3 

Programmering ..................................................................... 4 

Överföring av IR-signaler.................................................... 4 

Illustration för programmering .......................................... 5 

Design ..................................................................................... 6 

Hur du nollställer Fjärrkontroll ......................................... 6 

Tekniska data:....................................................................... 7 

Rengöring: ............................................................................. 7 

Fungerar/fungerar inte......................................................... 7 

På grund av säkerhet ........................................................... 7 

Säkerhet ................................................................................. 8 

 
 

Exempel på användning 
Kanske det räcker om man kan slå på och av kanal 1 och kanal 2 på 
TV`n? Kanske vill man välja mellan flera kanaler, eller att styra CD 
spelaren och Videon från en och samma fjärrkontroll? Då har man 
från 1 till 16 möjligheter att göra vardagen enklare och lättare. 
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Inledning 
Falck 5716 FjärrKontroll gör det lätt att hantera elektrisk utrustning 
som styrs med en vanlig IR- Fjärrkontroll (tex. TV, Video, CD- 
spelare mm) 
Falck FjärrKontroll kan hjälpa personer som på grund av nedsatt 
syn, motorik, kognitiv svikt, eller andra orsaker inte kan använda en 
vanlig fjärrkontroll. 
Den avgränsar valmöjligheterna och har stora tydliga fält som enkelt 
kan illustreras med bilder och symboler. 
 

Möjligheter 
• Förenkla användningen av t.ex. en TV med att bara ha tillgång till 

önskade funktioner. 
• Man kan lägga in signaler från olika fjärrkontroller för att styra 

olika apparater med en och samma fjärrkontroll. 
• Fjärrkontrollen har 16 knappar som programmeras var för sig. 
• Fälten kan märkas individuellt med text, bilder eller symboler 

som gör det lättare att både förstå och se vilken funktion man 
trycker på. 

• Fjärrkontrollen är lärbar och det är enkelt att programmera de 
funktioner som önskas. 

• Stora fält med inbyggd fingerguide gör det enkelt att träffa rätt. 
• Kräver liten tryckkraft. 
• Den vanliga fjärrkontrollen kan användas parallellt av andra i 

huset. 
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Programmering 
Programmeringsknappen finns på undersidan av FjärrKontrollen. 
1. Tryck och håll programmeringsknappen i 3 sekunder.  

Ett långt pip hörs och indikatorlampan lyser.  
- Släpp programmeringsknappen. 

2. Tryck på det fält som ska programmeras. Det hörs ett kort pip och 
indikatorlampan blinkar sakta.  
- Släpp fältet. 

3. Lägg Falck FjärrKontroll och den ordinarie fjärrkontrollen på bordet 
så de pekar mot varandra (se illustration). 

4. Innan det gått 10 sekunder: Tryck ett kort tryck (1/2 sek) på den 
funktion på den ordinarie fjärrkontrollen som du önskar överföra till 
Falck FjärrKontroll.  
Detta är speciellt viktigt när man överför signalen för "volym upp". 

Trycker man ett långt tryck kommer volymen öka så länge som man 
håller på fältet. Trycker man däremot kort tid när man överför signalen, 
lär man Falck FjärrKontroll att reglera volymen gradvis. Det samma 
gäller också vid överföring av andra funktioner, t.ex. vid kanal upp. 
 

Överföring av IR-signaler 

• Indikatorlampan kommer att blinka fort så länge IR-signalerna 
överförs. 

• Ett långt pip + att indikatorlampan lyser bekräftar att programmering 
är ok. 

• När IR överföringen upphör slocknar indikatorlampan. 
• 3 korta pip + 3 korta blinkningar på lampan indikerar fel. 
• Om man väntar längre än 10 sekunder eller trycker på ett annat fält 

innan man överför IR-signalerna, kommer programmeringen att 
avbrytas. 

• Se till att inga föremål ligger i vägen och hindrar överföring av IR-
signaler. 

• Utför punkt 1-4 för varje knapp du vill programmera. 
• FjärrKontrollen fungerar inte om man inte har programmerat den. Det 

kommer inte pipa eller blinka någon lampa föränn den er 
programmerat. 

 
 



www.falckigel.se  5 

Obs 
Om samma signal (ex. PÅ / AV eller play / pause) skall överföras för 
både PÅ och AV på Falck FjärrKontroll, skall det göras med två 
påföljande tryck från originalkontrollen. 
Ett mellanliggande tryck på samma eller en annan knapp på 
originalfjärrkontrollen kan leda till fel i programmeringen. Vid fel, börja 
om från start igen. 
 
Starkt solljus eller starka lysrör kan ge IR-störningar och orsaka fel i 
programmeringen. 
Avskärma området mellan fjärrkontrollen och IR-fönstret på Falck 
FjärrKontroll medan du programmerar, om det är väldigt starkt ljus i 
rummet: Håll handen över som en tunnel, täck området med ett lock, en 
låda eller liknande för att avskärma mot oönskat IR-ljus. 

Illustration för programmering 
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Design 
• Man kan använda så många fält man önskar. 
• Man kan använda symboler, bilder, text eller taktila överlägg 

till synskadade för att illustrera fälten. 
• Symboler och bilder bör skyddas med bokplast så det tål 

rengöring. 
• Möjlighet till stor text och goda kontraster. 
• Levereras med exempel på överlägg. 

 

Hur du nollställer Fjärrkontroll  
 
Tryck och håll inne programmeringsknappen i c:a 10 sek. 
Släpp knappen när fjärrkontrollen har pipit 2 gånger. 
 
Tryck och håll ned knapp 8, 9 och 16 samtidigt, tills du hör ett pip. 
Fjärrkontrollen är nu nollställd. 
 
På vissa fjärrkontroller måste knapp 1, 8, 9 tryckas ner. 
Knapp 1 är överst till vänster. 
 
För att bekräfta att fjärrkontrollen är nollställd, ska det inte höras något 
pip när du trycker ned någon knapp. 
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Tekniska data: 
Mått kapsling: ............................245x160x45 mm 
Vikt: ..........................................580 g m batteri 
Färg: ...........................................Svart  
Tryckkraft: .................................ca 80 g 
Batteri: .......................................9 Volts alkaliskt blockbatteri 
Hållbarhet batteri........................Ca 1 år 
Fältens storlek: ...........................40x30 mm, 16 fält 
IR-mottagare ..............................inbyggd 
IR-sändare ..................................inbyggd 
Programmeringsknapp................inbyggd 
 
Auditiv/visuell feedback vid tryck på fält. 
Levereras med exempel på överlägg. 
 

Rengöring: 
Fjärrkontrollen görs ren med en lätt fuktad trasa. 
 
 

Fungerar/fungerar inte 
Falck 5716 FjärrKontroll går att använda med de flesta IR- 
styrda apparater, men inte med alla. Det här gäller alla Bang 
Olufsen och flera Salora apparater. Det kan också gälla för 
andra. Är du osäker ta kontakt med oss. 

 

På grund av säkerhet 
IR-styrd utrustning (t ex TV) bör slås av med 
huvudströmbrytaren på natten.  
 



www.falckigel.se  8 

Säkerhet 
Falck Igel har utarbetat en riskanalys för produkten med 
hänvisning till NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr. Produktens 
bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med 
tanke på säkerhetsvärderingarna som är gjorda i detta dokument. 
Vid idrifttagning och dagligt bruk av produkten är det alltid 
viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte 
möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. 
Om du är osäker på om du har tagit i drift eller ställt in 
produkten korrekt önskar vi att du tar kontakt med din 
leverantör. 
Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador 
eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på 
uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. 
Falck Igel AB`s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen 
begränsat till värdet av själva produkten. 
 
 
 

Det är inte tillåtet att kopiera 

bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse 

från Falck Igel AB. 

 Vid frågor eller service av 
hjälpmedlet ring till Falck Igel  på 
telefon 08 695 69 40 

Falck Igel AB 
 
Liljeholmsvägen 30B   
 S-117 61 Stockholm      
Tel.: 08 695 6940     
Fax: 08 695 6949 
 

 
 

Falck Igel AS, Norge  

Buvikveien 22  

Postboks 123, 

N-4952 Risør     

Tlf: +47 37 14 94 50 

Telefax: +47 37 14 94 70 

 

  
E-post: 
falckigel@falckigel.se 
Hemsida: 
www.falckigel.se 
 

 


