Rollz Motion Rhythm
SE - Modul och app-instruktion

MODUL OCH
APP-INSTRUKTION

SE
Den nyaste versionen av denna bruksanvisning
finns på vår hemsida och under inställningar på
Rollz-appen.

INNAN DU BÖRJAR
Denna bruksanvisning är ett tillägg till bruksanvisningen för Rollz Motion.
Modulen för Rollz Rhythm kan installeras på två sätt: Via modulen på
rollatorn och/eller via appen.
OBSERVA!
Rollz Motion Rhythm innehåller elektriska komponenter, varför det är viktigt
att rollatorn inte blir blöt. Använd den inte utomhus i kraftigt regn.
Använd endast den medföljande USB-adaptern för att ladda Rollz Rhythm.

MODULENS TEKNISKA DETALJER
Driftstemperatur: -5°C till +45°C
Strömstyrka och spänning: 5V DC - 0,5A
Batterikapacitet: (1S2P) 5200mAh
Trådlös anslutningsfrekvens: 2.4GHz - 2.5GHz

LADDNING AV ROLLZ RHYTHM-MODULEN
Innan modulen sätts på, se till att den är laddad. För laddning använd den
medföljande micro USB-adaptern. USB-anslutningen sitter på modulens vänstra
sida.

Svenska

Modulens display lyser rött när modulen laddas. När den är fulladdad
lyser lampan grönt. Modulen får bara laddas med en adapter med 5V
och 1Ah.
Batterilängden är beroende av användningen. Batteriet kan laddas när
som helst. Ett helt urladdat batteri tar ca 10 timmar att ladda upp.
Observera: När batteriet är tomt och modulen inte längre kan startas,
ladda batteriet med den medföljande micro USB-laddaren.

INSTALLATION AV ROLLZ-APPEN
Rollz-appen kan laddas ner gratis till din
Smartphone eller surfplatta från Play
Butik (Android) eller AppStore (för iOS).
Sök efter ”Rollz”.

MODULEN PÅ ROLLATORN
För att slå på modulen, för strömbrytaren
uppåt. Låt det gå några sekunder för att starta.

Använd “-” och “+” knapparna för att öka
respektive minska stegfrekvensen i steg/min. För
en långsammare gånghastighet tryck på “-”. För en
snabbare takt tryck “+”.
Använd ”Mode”-knappen för att byta mellan de olika
signalkombinationerna: laser, vibration och ljud. Vald
signal kommer att visas på displayen.
Alla signaler
Laser
Vibration
Laser & Vibration
Ljud
Laser & ljud
Vibration & ljud

Ytterligare inställningar finns och kan
göras i Rollz-appen.

För att återställa till standardinställningar,
tryck och håll nere både “-” och
“+” knapparna i två sekunder.
Standardinställningar: Alla signaler på,
medium intensitet, 16 repetitioner och 66
steg/minut.

STARTA SIGNALERNA UNDER GÅNG
Använd vilken som helst av de två knapparna på
handtagen för att starta och avbryta signalerna.
Tryck kort för att starta signalerna och en gång till
för att avbryta.

ANSLUTNING AV APPEN
(med appen)

Slå på modulen på rollatorn
och öppna Rollz-appen för att
ansluta.

Modulen kan anslutas med Bluetooth. När appen öppnar behöver följande steg
tas för att ansluta till enheten.
Svenska

Klicka på ‘BLUETOOTH ON’symbolen


BLUETOOTH ACKTIVERAT

 

Skanna efter enheter

SÖK

Välj enheten ”RollzRhythm”

 

Klicka på ANSLUTA

ANSLUTA
HOPPA

När modulen är ansluten kommer Rollz appen visa ”ansluten”
uppe i högra hörnet.
Samtidigt kommer lysdioderna för samtliga aktiva signaler att
blinka på modulen.

ATT ANVÄNDA ROLLZ-APPEN
Med appen kan man ställa in fler valmöjligheter än via modulen på rollatorn.
Växla för att aktivera/avaktivera signaler.
1. Laser
2. Vibration
3. Ljud
4. Mottag signaler på telefonen



 

Växla för att aktivera/
avaktivera signaler på
telefonen.

 

Ljudintensitet
Justera gångmönster och längd
mellan 8, 16, 32 steg eller
kontinuerlig upprepning.

 



SPARA

Scrolla ner i Rollz appen för att justera varje
steg individuellt för respektive signal.
Tryck aktivera/inaktivera på varje steg.

Laser
Vibration
Hög Ton
Låg ton
När önskad inställning är skapad, tryck SPARA. Rollz Rythm modulen kommer nu
att spara ett exempel av de nya inställningarna.
Obs: Inställningar som görs i appen sparas endast om man trycker SPARA.

Rytmmönstret kan också justeras i Rollz-appen genom att trycka “+” eller “-”.
Ändringen av antal steg per minut visas överst på skärmen när dessa knappar väljs.
Tryck SPARA efter varje justering.

SPARA
Mönstret kan aktiveras eller avaktiveras trådlöst genom att
klicka på av/på-knappen.

SEKRETESS
Rollz International värnar om din intrigitet. Alla dina inställningar är lagrade på
modulen och på din smartphone/läsplatta.

GARANTI
Din RollzMotion Rhythm rollator går under garantivillkoren i Rollz Motion manualen.
De individuella delarna av din Rollz Motion Rhythm täcks av följande garantiperioder:
1. Rollz Rhythm-modulen har en garanti på 24 månader.
2. Rollz Motion Rhythm-handtagen som har vibration täcks av 12 månaders
garanti.
3. Batteriet på Rollz Motion Rhythm-modulen har en garanti på 12 månader.

TILLBEHÖR
Rollz Motion Rhythm levereras som en rollator. Om du vill kunna ändra den till en
transportrullstol kan du köpa till ett transportstolspaket. Alla Rollz Motion-tillbehör
fungerar även till Rollz Motion Rhythm.

ANVÄNDARTIPS
Tips för bästa möjliga användning av din rollator finns på www.rollz.com.

Svenska

Obs: Uppdatera appen när en ny version är tillgänglig..
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