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Bruksanvisning Radiostyrda Ledfyren Söderarm. 

 
 
Radiostyrda Ledfyren Söderarm är ett akustiskt orienteringshjälpmedel avsedd att 
användas inom eller utomhus på regnskyddad plats. Ledfyren är radiostyrd och 
tillverkad för att arbeta mot sändarna S201, S203 samt Sändaren Tät.  
I övre kortändan av ledfyren finns en snodd för upphängning. Söderarm är enkel att 
använda då den svarar med ledord på alla knappar. Söderarm är utrustad med 30 
stycken olika ljudbilder se lista sida 2. 
 
Alla inställningar på Söderarm görs från frontpanelen. 
Ledfyren drivs av två batterier LR03 (AAA). Batterierna skall vara av typen alkaline. 
(Laddningsbara batterier fungerar inte). Batteriets livslängd är beroende av 
inställningar: volym, ljudbild och intervall. 
 
 
 
     
 
 

          
 
 
 
ALLMÄNT: 
 
Söderarm har en front bestående av fem knappar samt ett högtalarhål för ljudet. 
Knapparna är placerade enligt följande:  

Knapp för ökning av: 
* Volym. 
* Ändring av ljudbild i   

kombination med 
ljudbilds knappen  

* Ändring av intervall i 
kombination med 
intervall knappen 

*  Ändring av antal 
ljudsignaler och kanal 
i läge Från   

Knapp för minskning av: 
* Volym. 
* Ändring av ljudbild i   

kombination med 
ljudbilds knappen  

* Ändring av intervall i 
kombination med 
intervall knappen  

*  Ändring av antal 
ljudsignaler och kanal 
i läge Från  

Till / Från Knapp 

Intervall Knapp 

 Ljudbilds Knapp 
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 Till vänster plusknappen överst präglad med ett plustecken och 
minusknappen underst präglad med ett minustecken. 

 Till höger finns tre knappar på höjden, längst ner Till /Från knappen präglad 
med en prick.  

 I mitten Intervallknappen präglad med två prickar och högst upp 
ljudbildsknappen präglad med tre knappar. 

 
START / STOPP: 
 
Söderarm startas genom att trycka på den runda Till / Från Knappen längst ned till 
höger (präglad med en prick). Söderarm svarar med ledordet Till och ledfyren är 
redo för att ta emot radiosignal från sändare S201, S203 eller sändaren Tät. 
(Vid första start eller efter batteribyte startar Söderarm i sitt grundläge, som är ljudbild 
nr.1, intervall 3 sekunder, 3 stycken signaler, kanal 1 samt volym 3.).Vid nästa tryck 
på Till / Från Knappen säger Söderarm Från och stängs av. 
 
VOLYM: 
 
Volymen justeras uppåt med plusknappen och nedåt med minusknappen.  
Volymen går att ställa i 9 steg. Söderarm säger vilken volym som är inställd genom 
Volym 1, Volym 2 etc. till högsta Volym 9. Knapparna hålls inne kontinuerligt tills 
önskad volym är inställd, Vid önskad volym släpps knapparna.  

LJUDBILD: 

Ljudbilden ändras genom att hålla inne ljudbildsknappen  (präglad med tre 
prickar), längst upp på högersidan. Söderarm säger då ljudbild och spelar upp 
aktuell bild. Håll kvar ljudbildsknappen intryckt och ändra ljudbild med hjälp av 
plus eller minus-knappen. Ljudbildsknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring 
av ljudbild. 

Söderarm är utrustad med 30 stycken olika ljudbilder se listan sist i manualen. 
 
INTERVALL: 
 
Intervall mellan ljudbilderna ställs genom att hålla inne intervall knappen (präglad 
med två prickar). Söderarm säger då Intervall sekunder 3. Öka intervalltiden med 1 
sekund genom att trycka plusknappen, minska intervall tiden med 1 sekund genom 
att trycka minusknappen.  
Intervall tiden är ställbar mellan 1 och 9 sekunder.  
Intervallknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring av intervall. 
 
ANTAL SIGNALER: 
 
Antal signaler vid radieaktivering går endast att ändra då ledfyren är avstängd dvs. i 
läge Från. 
Håll Ljudbildsknappen intryckt och tryck på Till/Från knappen.  Söderarm säger då 
Antal tre. Öka antalet signaler genom att trycka plusknappen, minska antalet 
signaler genom att trycka på minusknappen.  
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Signalantalet är ställbart mellan 1 och 9 signaler. 
Ljudbildsknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring. 
Efter ändring är ledfyren avstängd. (Vid första start eller efter batteribyte startar 
Söderarm i sitt grundläge, som är tre signaler). För att kunna använda ledfyren måste 
den startas se START / STOPP  
 
KANAL: 
 
Aktiv Kanal vid radie aktivering går endast att ändra då ledfyren är avstängd dvs. i 
läge Från. 
Håll Intervall knappen intryckt och tryck på Till/Från knappen.  Söderarm säger då 
Kanal en. Ändra kanal genom att trycka plusknappen eller minusknappen.  
Tillgängliga kanaler är 1, 2 och 3.  
Intervall knappen hålls intryckt hela tiden vid ändring. 
Efter ändring är ledfyren avstängd. (Vid första start eller efter batteribyte startar 
Söderarm i sitt grundläge, som är kanal 1) För att kunna använda ledfyren måste den 
startas, se START / STOPP  
 
Ljudbilder: 
 

Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 

1 Sågtand 440 Hz 
grundinställning 

16 Vatten plums 

2 Sågtand 880 Hz 17 Vatten bubbel 

3 Sågtand 1000 Hz 18 Gök 

4 Sågtand 1250 Hz 19 Fågelkvitter 

5 Sågtand 1500 Hz 20 Sothönor 

6 Sågtand 2000 Hz 21 Koltrast 

7 Polyfoniskt knäppljud 22 Näktergal 

8 Naket kort knäppljud 23 Tupp 

9 Ton A orgel 24 Ko 

10 Ton C orgel 25 Busvissling 

11 Ton G orgel 26 Kyrkklocka 

12 Ton H orgel 27 Flöjt 

13 Vågor på strand 28 Ångvissla hög 

14 Vågor på strand 29 Ångvissla låg 

15 Vågor vatten 30 Mistlur 

 
BATTERIBYTE  
 
Batteribyte görs genom batteriluckan på baksidan. Batterifacket öppnas genom att 
låstungan trycks in och dras uppåt. Låstungan är placerad i nedan kanten av 
batterilådan. 
Var noggrann med batteriernas polaritet. Minuspol på batteriet mot batterifjädrarna. 
Vid insättning av nya batterier startar Söderarm i avstängt läge samt med 
grundinställning. (ljudbild nr.1, intervall 3 sekunder, 3 stycken signaler, kanal 1 samt 
volym 3.) Batterierna skall vara av typen alkaline. (Laddningsbara batterier fungerar 
ej). 
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Produkten har ett års garanti för material och fabrikationsfel, ej vid felaktigt 
handhavande.Ledfyren är EJ vattentät och skall vara skyddad mot direkt regn. 
Ledfyren är tillverkad av återvinningsbar ABS plast, som enligt dagens rön ej är 
klassat som allergi framkallande. 
 
Vid kassation avlägsnas batterierna som lämnas till särskild batteri insamling. 
Ledfyren återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn. 
 
Under garantitiden skall ledfyren återlämnas till inköpsstället, när garantitiden har 
utgått kan den skickas direkt till tillverkaren (Sankt Anna Elektronik).  
 
Vi hoppas att du får mycket nytta av din ledfyr Söderarm. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manuell ledfyr Hållö 
 

 

 Stationär ledfyr Landsort 
 

 

Fjärrkontroll Tät till ledyr 
Söderarm eller Landsort  
 

 

Tillbehör till Landsort; 
 
Strömförsörjning via 
 

 Sollcell 

 Transformator 

                   
 
 

 


