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Manual Ledfyren Landsort. 

 

Ledfyren Landsort är en klimatsäker ledfyr, som är avsedd att monteras inom eller 

utomhus. Ledfyren kan arbeta på 2 olika sätt, antingen kontinuerlig eller radiostyrd. 

 

Ledfyren Landsort  drivs av 10 till 16 Volt DC eller 24 Volt AC och  kan därför kopplas 

till en antal olika spänningskällor som t.ex. batterier, transformator eller solceller. 

 

Alla inställningar av ledfyren görs via radiosignaler med det medföljande ställdonet. 

 

    
 

 

 

Montering: 

Demontera locket genom att avlägsna de fyra skruvarna i frontens respektive hörn.  

Montera ledfyren med genomföringen för kabel nedåt. Fäst lådan med skruv via 

skruvkanalerna i lådans botten. Var aktsam med att kablen till inte kläms och och 

därmed skadas. Sätt tillbaka locket efter genomförd montering. Undvik skruvdragare 

då denna kan återställa skruvarna för hårt och därigenom skada lådan och orsaka 

otäthet. 
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Inkoppling: (se även anvisning inuti ledfyren) 

Beroende på tillgänglig drivspänning ansluts denna till plinten ( jackbar för enkel 

anslutning). 

Likspänning 10 – 16 volt DC: (typ batteri, ackumulator, solceller m.m.) 

Plint 1 (längst upp)       0 volt DC (minus) 

Plint 2  +10 till +16 volt DC (plus) 

Växelspänning 24 AC: Mellan plint 3 och plint 4 (närmast hörnet). 

 

Grundsinställningar: 

Vid leverans är Landsort  förinställd enligt följande: 

Ljudbild nr 1, Intervall 3 sekunder, Kanal 1, Antal signaler 3, Funktion kontinuerlig, 

Till – läge samt Volym 3. 

 

Ställdon: 

Alla inställningar av ledfyren Landsort görs via det radiostyrda ställdonet. 

 

Inställningar:  

 

Ljudbild: 

Ljudbilden ändras genom att hålla inne knappen ljudbild, längst upp på 

vänstersidan. Landsort säger då ”ljudbild” och spelar upp aktuellt ljudval. Håll kvar 

ljudbildsknappen intryckt och ändra ljudbild med hjälp av upp- eller nerknappen. 

Ljudbildsknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring av ljudbild. 

 

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 Kotrast 

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 
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Intervall: 

Intervall mellan ljudbilderna ställs genom att hålla inne intervallknappen (nummer 

två uppifrån på vänstersidan). Landsort säger då ”Intervall sekunder 3”. Öka 

intervalltiden med 1 sekund genom att trycka på uppknappen, minska intervall tiden 

med 1 sekund genom att trycka på nerknappen. Intervall tiden är ställbar mellan 1 

och 9 sekunder.  Intervallknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring av intervall. 

Grundinställning 3 sek. 

 

Kanal: 

Aktiv Kanal vid radio aktivering ändras genom att hålla inne Kanalknappen (nummer 

tre uppifrån på vänstersidan). Landsort säger då ”kanal en”. Ändra kanal genom att 

trycka på upp- eller nerknappen. Tillgängliga kanaler är 1, 2 och 3. Kanalknappen 

hålls intryckt hela tiden vid ändring. Grundinställning kanal 1. 

 

Antal signaler: 

Antal signaler vid radioaktivering ändras genom att knappen Antal (nummer fyra 

uppifrån på vänstersidan). Håll knappen Antal intryckt och Landsort säger då ”Antal 

tre”. Öka antalet signaler genom att trycka på uppknappen, minska antalet signaler 

genom att trycka på nerknappen. Signalantalet är ställbart mellan 1 och 9 signaler. 

Knappen Antal hålls intryckt hela tiden vid ändring. Grundinställninger är 3 signaler. 

 

Funktion: 

Landsort kan arbeta i tre olika driftlägen 

Kontinuerlig: spelar inställd ljudbild med inställt intervall samt volym (lika som 

ledfyren Hållö). Detta är grundinställningen vid leverans. 

Radiostyrd: aktiveras av sändaren Tät med rätt kanal, spelar inställd ljudbild med 

inställt intervall, volym samt inställt antal signaler (lika som ledfyren Söderarm). 

Radio till från: Aktiveras av sändaren tät med rätt kanal, spelar inställd ljudbild med 

inställt intervall, volym samt inställt antal signaler. Går sedan kontinuerligt tills nästa 

aktivering av sändaren tät då Landsort stängs av. 

Funktionen ändras genom att knappen Funktion (nummer fem uppifrån på 

vänstersidan) trycks in. Håll knappen Funktion intryckt och Landsort säger då 

”Funktion kontinuerlig”. Ändra funktionen genom att trycka upp- eller nerknappen 

Funktionsknappen hålls intryckt hela tiden vid ändring. 

 

Till eller Frånslag: 

Landsort kan stängas av genom att knappen Till aleternativt Från trycks in. Landsort 

svara med orden ”Till” eller ”Från”. I avstängt läge kan Landsort endast startas med 
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hjälp av ställdonet och ett tryck på knappen Till alternativt Från. Landsort svarar 

”Till” och startar då i tidigare inställt funktionssätt. Grundläge vid leverans är ”Till”. 

 

Volym: 

Volymen justeras uppåt med uppknappen och nedåt med nerknappen. Volymen 

går att ställa i 9 steg. 

  

Landsort säger vilken volym som är inställd genom Volym 1, Volym 2 etc. till den 

högsta Volym 9. Knapparna hålls inne kontinuerligt tills önskad volym är inställd, Vid 

önskad volym släpps knapparna. Grundinställning vid leverans är volym 3. 

 

Produkten har ett års garanti för material och fabrikationsfel. 

 

Ledfyren är tillverkad av återvinningsbar ABS plast, som inte är allergiframkallande. 

 

Vid kassation återlämnas ledfyren till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn. 

 

Under garantitiden skall ledfyren återlämnas till inköpsstället, när garantitiden har 

utgått kan den skickas direkt till Iris Hjälpmedel AB.  

 

Vi hoppas att du får mycket nytta av din ledfyr Landsort. 

 

 

 


