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Beskrivelse 
IR-9MP er en programmerbar IR-mottaker tilpasset for å koples til senger med Linak 
betjening CB-09, CB-10 og CB-12. Maksimalt 8 funksjoner kan styres på sengen.  

Tilkopling av IR-mottaker 
Kople kabelforgreningen til sengens elektronikk og kople deretter til IR-mottakeren og 
sengens håndkontroll til forgreningen. IR-mottakeren og håndkontrollen virker parallelt. Heng 
IR-mottakeren på sengens understell. Plasser IR-mottakeren slik at mottakerforholdene 
optimaliseres, rettet ut i rommet. På innsiden av festebraketten er det borrelås for å sikre at 
mottakeren forblir i riktig posisjon.  
Se til at ingen av kablene kommer i klem! Mottakeren drives av strømforsyningen som følger 
med. Fest kablene med strips som følger med. Kontroller at kablene er lange nok når sengen 
er hevet i øverste posisjon.  

OBS! Rekkevidden avtar hvis detektor-øyet tildekkes av en eller annen grunn, som for 
eksempel av gardiner eller møbler.   

Programmering av kanaler 
Mottakeren er fabrikkinnstilt på kanalene16-23. Mottakeren er innstilt for å fungere sammen 
med en IR-sender med 8 funksjoner (IR-9SP eller IR- 9SO), men om en annen sender eller 
andre kanaler skal benyttes må IR-mottakerens kanaler programmeres om. Det gjøres på 
følgende måte: 

Trykk inn en programmeringsknapp på IR-mottakerens kretskort og trykk samtidig på 
den tasten på senderen som skal aktivere respektive funksjon på IR-mottakeren. IR-
mottakeren lærer seg nå hvilken kanal som sendes. Hvis programmeringsknappen 
holdes inne ca. 1 sekund, blir funksjonen monostabil. Hvis programmeringsknappen 
holdes inne i ca. 4 sekunder blir funksjonen bistabil. OBS! Ved betjening av seng får 
ingen funksjoner være bistabile. Mottakeren bekrefter innprogrammeringen ved at 
indikeringslampen blinker. Fortsett med å programmere de neste utgangene.  

Merking av tastene 
Etiketter for merking av tastene følger med for senderne IR-9SP, IR-9SO, IR-5SP og IR-5SO. 
Fjern forsiktig fingerguiden. Ta bort beskyttelsesfolien på etiketten over tastene og klistre på 
etikettene. Legg deretter på beskyttelsesfolien over merkeetikettene. Sett på fingerguiden. 
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Rengjøring 
Mottakerens holdes ren ved å bli tørket av med en godt oppvridd klut med mildt såpevann. 
Etter rengjøringen tørkes den av med en tørr klut. 

Tekniske data 
Driftsspenning: 12-24 V DC

Maks. strømforbruk i hvile:  11 mA  

Maks. relébelastning 
per utgang:  110 mA  

Programmeringskanaler: GewaLink-kanalene 0-127 (kanal 62 har ingen funksjon) og 
4096 kode.  

Omgivelsetemperatur: -40° -  +40°C,

Overensstemmelse med Medisintekniske Direktivet 
IR 9MP Linak markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for handikappede og oppfyller 
kravene i det Medisinsktekniske direktivet 93/42/EEC noe som for eksempel inkluderer 
relevante krav for EMC og elektrisk sikkerhet. 




