BRUKSANVISNING

Monteringssats

för samtalsapparater & kontakter
Monteringssatsen innehåller ett antal olika
fästen fungerar som monteringsfästen för
AbleNets produktsortiment av kontakter och
samtalsapparater.
Kontakta gärna oss på Funktionsverket om
du önskar vägledning! Ring 031-75 77 950
eller maila info@funktionsverket.se

Gängad rund platta

Stor triangeladapter

Låsvred

Ringadapter

Stor rektangulär adapter

Kardborrband

Skruvsats grön påse

Skruvsats gul påse

Skruvsats blå påse

Skruvsats röd påse
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Monteringsalternativ 1

1. Fäst plattan till enheten med skruvarna.
2. Skruva på låsvredet på den runda plattan.
3. Fäst plattan på monteringsarmen .
4. Använd låsvredet för att fästa enheten på plats.

Produkt

Monteringsmönster

Skruvar

•
•

Buddy Button
Big Buddy

A

Skruvar från blåa påsen

•

Specs Switch

B

Skruvar från blåa påsen

•
•

Jelly Beamer Twist
QuickTalker 1

D

Skruvar från blåa påsen
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Monteringsalternativ 2

1. Sätt den gängade runda plattan i ringadaptern.
2. Fäst plattan till enheten med skruvarna.
3. Skruva på låsvredet på den runda plattan.
4. Fäst plattan på monteringsarmen.
5. Använd låsvredet för att fästa enheten på plats.

Produkt
•
•
•
•
•
•
•
•

Jelly Bean Twist
LITTLEmack
LITTLE Step-by-Step
LITTLE Step-by-Step
med nivåer
LITTLE Step-by-Step
Choice med nivåer
LITTLE Step-by-Step
GamePlay
iTalk 2
iTalk 2 med nivåer

Monteringsmönster

Skruvar

N/A

Skruvar från gröna påsen
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Monteringsalternativ 3

1. Sätt den gängade runda plattan i den stora
triangeladaptern.
2. Fäst plattan till enheten med skruvarna.
3. Skruva på låsvredet på den runda plattan.
4. Fäst plattan på monteringsarmen.

Produkt

Monteringsmönster

Skruvar

•
•

Big Red
Big Beamer

N/A

Skruvar från gula påsen

•
•
•

BIGmack
BIG Step-by-Step
BIG Step-by-Step
med nivåer
BIG Step-by-Step
Coice med nivåer
BIG Step-by-Step
GamePlay

N/A

Skruvar från gula påsen

•
•
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Låstappar

Monteringsalternativ 4

1. Sätt den gängade runda plattan i den stora
rektangeladaptern. Rikta hålen märkta C på den
gängade runda plattan till de fyra hålen på den
stora rektangulära adaptern. Den tryckta texten
på den gängade runda plattan ska vara läsbar när
du håller den stora rektangulära adaptern
horisontellt , se exempel.
2. Sätt fyra låstappar från den röda påsen i
hålen märkta C på den gängade runda plattan.
Låstapparna kan tas bort om det behövs.
3. Fäst plattan till enheten med skruvarna.
4. Skruva på låsvredet på den runda plattan.

Exempel på steg 1

5. Fäst plattan på monteringsarmen.
6. Använd låsvredet för att fästa enheten på plats.

Produkt

Monteringsmönster

Skruvar

•
•

Connect
FL4SH

N/A

Skruvar från röda påsen

•
•
•
•

SuperTalker
QuickTalker
Relax
Mini Relax

N/A

Fästes med
kardborrband.
Skruvar från röda påsen
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Monteringsarmar

Det finns flera alternativ till monteringsarmar att montera fästet på. Här ser du några alternativ:

Manfrotto Magic Arm med stor friktionsratt med SuperClamp

Manfrotto Flexarm HD svanhals 55 cm
med SuperClamp

Kontakta gärna oss för att få råd och vägledning
kring hur du bäst monterar dina hjälpmedel!

funktionsverket

Tel: 031-75 77 950
E-post: info@funktionsverket.se
Webb: www.funktionsverket.se

