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Introduktion 
CareMat kan användas framför sängen eller vid dörren.  Den finns med kabelbunden och 
påmonterad 6,3mm telepropp eller trådlöst utförande. 

Om sändaren kodas samman med en mottagare i KNOP’s 901-serie visas brukarens namn och 
lägenhetsnummer när sändaren aktiveras. 

Den kan också användas tillsammans med KNOP's 900 serie, dock med begränsad funktion. 

TR30341x kan anslutas till larmsystem med 6,3 mm kontakt. 

Underhåll och säkerhet 

Caremat trådlös (TR30341xHF) kodas tillsammans med en mottagare i KNOP’s 900/901-serie. 
(Se bruksanvisning för mottagare) 

 
Test räckvidd: 
Tänk på att testa räckvidden. D v s då Caremat trådlös (TR30341xHF) och mottagare befinner sig som 
längst ifrån varandra. 

En misslyckad sändning kan ha flera orsaker. Se ”Bilaga A – Felsökning” för mer information. 

Alla ingående delar i systemet bör testas regelbundet. 

Batterier 
Caremat trådlös (TR30341xHF) drivs med ett 3V litiumbatteri, typ CR2450. 

Öppna skruvarna på baksidan av TR30341xHF och sära på kapslingen försiktigt för att byta batteri. 

 

 

Miljö 
Produkten innehåller elektronik och batteri. 

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall 
återvinnas som el-avfall. Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-
avfall. 
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Tekniska data 
Artikel nr: TR303417 CareMat B01C, 70x40cm, 3m sladd och 6,3mm telepropp 

TR303417HF CareMat B01C, 70x40cm med HF sändare 
TR303410 CareMat A01C, 110x70cm, 3m sladd och 6,3mm telepropp 
TR303410HF CareMat A01C, 110x70cm med HF sändare 

Batterier: 3V, CR2450. 

Batteritid: Upp till 5 år vid 5 sändningar per dygn och upp till 10 år vid 0-1 sändningar per 
dygn.(*) 

Batterilarm Batterilarm kommer vid ca 1/3 rest kapacitet. 

Radio… 
 Frekvens: 
 Räckvidd: 

 
869,2125 MHz 
Upp till 500 m vid fri sikt (**) 

Driftsmiljö: Inomhus, <90% luftfuktighet, 0-40°C 

Vikt: Vikt: Caremat: 70x40cm                            3,5kg 

         Caremat : 110x70cm                          8,5kg 

 
 

Färg: Care gul 

  

  

* Beräknad batteritid. Den faktiska batteritiden varierar med användningen. 

**) Uppmätt utomhus med fri sikt mellan sändare och mottagare.  
Inomhus, är räckvidden reducerad.  
Kontrollera täckningsområdet som beskrivs i avsnittet ”Test räckvidd”, eller ”Bilaga A ” 
Täckningsområdet kan ökas med en repeater från KNOP's 900/901 serie. 

 

 

Rätt till ändringar förbehålles. 

Tillverkare: 

 
www.knop.dk 

 
 C

a
re

M
a

t 
1
_
1
.d

o
c
 



Sidan 4 av 4 

Bilaga A – Felsökning 

Problem med den trådlösa överföringen av larm 

Symptom Förklaring och åtgärd 

Sändaren indikerar misslyckad 

sändning och mottagaren 

registrerar inte larmet. 

Räckviddsproblem, larmet når inte fram till mottagaren. En 

repeater bör avhjälpa problemet om inte avståndet mellan 

sändare och mottagare kan kortas. 

Sändaren indikerar misslyckad 

sändning men mottagaren 

registrerar larmet som den skall. 

Larmet når fram till mottagaren men kvitteringen från denna 

når inte tillbaks till sändaren. 

Detta beror oftast på räckviddsproblem. En repeater bör 

avhjälpa problemet om inte avståndet mellan sändare och 

mottagare kan kortas. 

Om felet inte avhjälps med att korta avståndet eller installera en 

repeater kan mottagaren vara trasig. Kontakta din 

larmleverantör eller KNOP REHATEK för åtgärd. 

Sändaren indikerar lyckad 

sändning men mottagaren 

larmar inte. 

Det är ett allvarligt fel på mottagaren eller centralenheten. 

Kontakta din larmleverantör eller KNOP REHATEK för 

åtgärd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


