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Tilsiktet bruk av RX900A 
RX900A er en armbåndsmottaker, som er designet til å fungere sammen med trådløse enheter i KNOPP’s 900-
serie. Der kan innkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn etter eget valg. 
De siste 50 anrop lagres i en liste hvor man kan se tidspunktet for anropet, samt hvor anropet er kommet fra, og 
om det er kvitteret. 
Med RX900A er det mulig å foreta et nødanrop til en annen kollega med et enkelt trykk. 
All betjening og visning foregår på et touch LCD skjerm. 
RX900A er med oppladbart batteri og trådløs oppladning. 

Begynn å bruke 
Det anbefales at RX900A lades til 100 %, før den tas i bruk. 
Den medfølgende trådløse lader tilsluttes nettadapteret via USB kablen. 
RX900A legges på ladeplaten og displayet på RX900A tennes og viser batteriets ladetilstand i prosent. 

Pakkens innhold: 

RX900A på ladeplaten: 
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Generelt om betjening 
Første gang enheten skal slås på etter utpakking, skal den legges på ladeplaten. 

Når RX900A ikke ligger på ladeplaten, Slås skjermen av ca. 10 sekunder etter siste betjening. 

Startskjerm 
Ved et trykk midt på skjermen tender displayet og klokke og dato vises. 
Øverste vises navnet på brukeren / personalet om det er innkodet. Se side 7 
Nederst vises en statuslinje med ikoner. 

Følgende symboler kan vises i statuslinjen: 

Batteritilstand. 
Grønn:  Batteri ok. 
Gul: Oppladning tilrådes. 
Rød: Batteriet er nesten oppbrukt, skal lades snarest. 

 Alarmlyd av/på. 
Grønn: Alarmlyd er slått på. 
Rød: Alarmlyd er slått av. 

Vibrasjon av/på. 
Grønn: Vibrator er slått på. 
Rød: Vibrator er slått av. 
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Hovedmeny 
Når fingeren med et svakt trykk strykes nedover skjermen, kommer man inn i 
Hovedmenyen. Den grønne pil i venstre side viser hvilken linje i menyen som kan velges. 



Sid
 
e 6 av 12 

Betjeningspanelet 
Få sekunder etter en meny er valgt, vises et gjennomsiktig betjeningspanel over menyen. Det 
finnes to typer av betjeningspanelet. 
Det ene er til valg av menyer, hvor den grønne pil i en meny kan beveges opp eller ned: 

Med piltastene kan den grønne pil i menyen flyttes opp og ned. 

Med velges den linjen den grønne pilen står ved. 

Med går man tilbake til forrige meny. 
Det er også mulig å betjene RX900A uten at betjeningspanelet vises ved å trykke på de respektive placeringer for

og på Hovedmenyen. 

Det andre betjeningspanelet fremkommer i menyer hvor der kan inntastes tekst: 

Med piltastene kan den grønne pil i menyen flyttes fra side til side for å velge tall eller bokstaver. 

Med velges det tegnene den grønne pilen peker på. 

Med sletter man det siste inntastede tegn. 
Det er også mulig at betjene RX900A uten at betjeningspanelet vises, ved å trykke på de respektive plasseringene 

for og     på Hovedmenyen. 

Når den grønne pilen beveges over vises Lagre?: 

Med lagres det inntastede. 



Slå av enheten 
Det finnes både en dvaletilstand og en Slå av tilstand. 

Slå av (sove): 
I Slå av (sove) tilstand, er der slukket for mottak av alarmer. 
Slå på enten ved å trykke på skjermen eller ved å legge RX900A på ladeplaten. 
Ønsker man fortsatt at RX900A skal være i Slå av (sove) tilstand, skal man igjen velge Slå av (sove) i 
Hovedmenyen. Slå av (sove) velges i "Hovedmeny" => "Slå av (sove)". 

Slå av: 
I Slå av tilstand er RX900A helt avslått og kan kun slås på ved å legges på ladeplaten. 
OBS: klokke og dato blir nullstilt. 
Slå av velges i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Slå av" 

Grunninnstillinger 
Innkoding av navn 
Dersom det er viktig at en bruker eller personale alltid bruker den samme RX900A, kan det innkodes et navn som 
vises i Hovedmenyen. 
Navn inntastes i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Endre navn" 

Innstilling av klokke 
Klokke og dato innstilles i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Innstill klokke" 

Innstilling av Språk 
Språk kan innstilles i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Språk" 

Slå lyd av eller på 
Lyd kan slås av eller på ved alarmer i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Lydsignal" 

Slå vibrasjon av eller på 
Vibrasjon kan slås av eller på ved alarmer i "Hovedmeny" => "Innstilling" => "Vibrasjon" 
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Innkoding av en sender 
Det kan innkodes 250 sendere. 
En sender innkodes ved å gå inn i "Hovedmeny" => "Sendere" 
Dersom det er første sender man innkoder, blir man bedt om å aktivere den sender man ønsker å innkode. Hvis det 
allerede er innkodet en eller flere sendere skal man trykke "Legg til ny", og man blir bedt om å aktivere ny sender. 

Når senderen er akseptert, kan man inntaste et navn på senderen, som f.eks. kan være brukerens navn. 
Inntastningen skjer som beskrevet under Betjeningspanelet, side 6. 

Deretter kan der inntastes en valgfri tekst, som f.eks. kan være etternavn eller leilighetsnr. Heretter 

kan sendertype endres, hvis f.eks. en PIR900 er plassert ved en dør, kunne man skrive Dør. Til sist 

velges 1 av 5 forskjellige "Signal toner" for alarm for den gjeldende sender. 

Endring av en innkodet sender 
Navn, Tekst, Type og Lydsignal kan endres på en innkodet sender og man kan velge om en sender skal være 
"Normal anrop" eller "Nødanrop". 

Normal anrop: Anvendes "Normal anrop", kan man slå lyd og vibrator av under "Innstillinger", som beskrevet under 
Grunninnstillinger, side 7. 

Nødanrop: Er en eller flere sendere satt til "Nødanrop", vil der alltid komme lyd og vibrasjonssignal ved alarm fra 
disse sendere selv om lyd og vibrator under "Innstillinger" er slått av. 

Endring av Navn, Tekst, Type og Lydsignal, samt oppsett av "Normal anrop" eller "Nødanrop" skjer via 

"Hovedmeny" => "Sendere" => velg den ønskede sender med og => Trykk inntil den grønne pil står 

utenfor den ønskede linje => Trykk 

Erstatt en innkodet sender med en ny sender 
Det er mulig å erstatte en allerede innkodet sender med en ny, uten at man skal inntaste navn, tekst og velge 
signaltone igjen. 
Dette kan gjøres under "Hovedmeny" => "Sendere" => Velg den ønskede sender => "Erstatt" 

Slett en innkodet sender 
Man kan slette en innkodet sender under "Hovedmeny" => "Sendere" => Velg den ønskede sender => "Slett" 
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Mottak av alarm 
Når man mottar en alarm fra en innkodet sender, vises navn, type samt tidspunkt for modtagelse. 
Man kan nå velge å akseptere eller avvise alarmen. 
I "standalone" systemer, hvor senderne er kodet direkte sammen med mottakerne, håndteres alarmanropet 
uanset om anropet aksepteres eller avvises. 
Dog vil avviste anrop være markert med rødt i Liste over siste anrop, side 9 
Er RX900A tilmeldt et "Alarm Håndterings System", vil man f.eks. kunne sette opp systemet til at videresende 
avviste anrop til andre mottakere. 
Hvis det ligger ubesvarede anrop i RX900A, vil der komme et par korte pipelyder ca. hver 5. minutt. 

Liste over siste anrop 
I "Hovedmeny" => Siste anrop" finnes en liste over de 50 siste anrop med den nyeste øverst. 
Hvis anropet er grønt, er det et aksepterte anrop, hvis anropet er rødt, er det et avviste anrop. 
Et ubesvart anrop  vil bli vist med gult. 
Ved valg av et anrop på listen vises senderens navn, type, tidspunkt for anropet samt om anropet er akseptert, 
avvist eller ubesvart. 
Listen kan slettes ved å rulle ned i nederste linje og velge "Slett alle" 

Sende et Nødanropp 
Der er mulig å sende et Nødanrop fra RX900A, hvis f.eks. pleieren trenger raskt hjelp hos en bruker. 
Nødanropet sendes ved at trykke og holde fingeren på skjermen i ca. 2 sekunder. 
Når Nødanropet sendes, vibrerer RX900A en gang, og når Nødanropet er mottatt hos en pleier, vibrerer RX900A 
3 ganger. 
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Batteri alarm RX900A 

Når batteri symbolet skifter farge fra grønn til gul, skal RX900A snart lades. 
Skifter symbolet til rødt, bør man straks legge enheten på ladeplaten som vist under Begynn å bruke, side 
3. Samtidig kommer der et par korte pipelyder ca. hvert 5. minutt, som indikerer lavt batteri, samtidig
med at nedenstående skjerm vises:

Hvis RX900A fremdeles ikke blir ladet vil nedenstående skjermen vises når batterispenningen blir kritisk. 
RX900A Slås av og kan kun slås på ved å legges på ladeplaten. 

Batterialarm fra sender 
Når det mottas en alarm fra en sender som har dårlig batteri, vises teksten "Lavt batteri". 

Også i listen "Siste anrop" vil man kunne se "Lavt batteri" for senderen. 



Sid
 
e 11 av 12 

Oppdatering av RX900A 
Det er mulig å oppdatere softwaren i RX900A, samt downloade og uploade oppsett med KNOPTool. 
For nærmere beskrivelse henvises til veiledning for KNOPPTool. 

Rengjøring: 
Produktet kan rengjøres med en fugtig klut eller spritserviett. 

Avhending: 
Produktet må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, men behandles etter kommunens 
anvisning for elektronisk avfall. 

Kontroll av dekningsområde: 
En person aktiverer en sender (f.eks. TX900-1) med korte mellomrom, mens en annen går systematisk rundt i 
området og avmerker på en skisse over bygning og område, hvor det er dekning. Skissen legges på kontoret slik at 
alle som skal betjene systemet kan se hvor man har dekning. Utenfor dekningsområdet kan man ikke motta 
alarmer. 
Dekningsområdet kan økes ved bruk av et repeatersystem fra KNOP Elektronik. 
Kontakt Cantec AS for nærmere opplysninger. 

Tilbehør 
Trådløs ladeplate og armbånd kan bestilles hos Knopp Elekronik A/S. 
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Tekniske data RX900A: 

Batteri: 1 stk. Li-Ion 3,7V 225 mAh. 
Drift tid på batteri: Ca. 3 døgn med 50 alarm oppanrop pr. døgn. 
Lading: Trådløst, ca. 4 timer. 

Frekvens: 869.2125 MHz. 
Rekkevidde: 75m, utendørs, avhengig av forholdene. 

Display: Grafisk LCD. 

Meny tekster 3 språk: Dansk, Norsk, Svensk. 

Loggfunksjon: Lagrer de siste 50 alarmanrop. 

Omgivelse miljø: Innendørs bruk. <90 % fuktighet ikke kondenserende. 
Omgivelse temperatur: 0-40° C.

Kabinettype: Hvit ABS. 
Kabinett dimensjoner: 45 x 55 x 16 mm. 

Tetthet: IP65. 

Vekt inkl. Batterier: 50g. 

Rett til endringer forbeholdes. 
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