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Enheden er konstrueret iht. den nyeste teknologi og iht. De 
aktuelt gældende almene anerkendte sikkerhedsrelaterede 
tekniske standarder. Denne installationsvejledning skal følges af 
alle personer, som arbejder med enheden, både ved installation 
og vedligeholdelse.

Det er yderst vigtigt, at installationsvejledningen altid er 
tilgængelig for de relevante teknikere, ingeniører og service- og 
vedligeholdelsespersonale. Den grundlæggende forudsætning 
for sikker håndtering og problemfri drift af systemet, er et 
fornuftig kendskab til de grundlæggende og specielle 
sikkerhedsregler vedrørende transportteknologi i almindelighed, 
og elevatorer i særdeleshed.

Enheden må udelukkende anvendes til det påtænkte formål. 
Det skal især bemærkes, at der ikke må foretages uautoriserede 
ændringer eller tilføjelser inde i enheden eller på individuelle 
komponenter.

Ansvarsfraskrivelse
Producenten er ikke ansvarlig over for køberen af dette produkt 
eller over for tredje part for skader, tab, omkostninger eller 
arbejde som opstår som følge af ulykker, misbrug af produktet, 
forkert installation eller ulovlige ændringer, reparationer eller 
tilføjelser. Garantikrav udelukkes ligeledes i sådanne tilfælde. De 
tekniske data er de senest tilgængelige. Producenten påtager sig 
intet ansvar som følge af trykfejl, fejltagelser og ændringer.

Declaration of conformity
Download ”Overensstemmelseserklæringen” fra vores website:  
www.safeline-group.com

Sikkerhedsforanstaltninger!
 - Kun uddannede fagfolk, som er autoriseret til at arbejde på 

udstyret bør installere og konfi gurere dette produkt.

 - Dette kvalitetsprodukt er beregnet til elevatorindustrien. Det må 
udelukkende anvendes til det specifi kke anvendelsesformål, som 
det er blevet konstrueret og fremstillet til. Hvis det skal anvendes til 
et andet formål, skal SafeLine kontaktes på forhånd.

 - Det bør ikke modifi ceres eller ændres på nogen måde, og bør 
kun installeres og konfi gureres ved at følge procedurerne, der er 
beskrevet i denne manual, til punkt og prikke.

 - Alle relevante sundheds- og sikkerhedsbestemmelser samt 
standarder for udstyr skal tages i betragtning og nøje overholdes 
ved installation og konfi guration af produktet.

 - Når produktet er installeret og konfi gureret, bør udstyrets 
funktionsdygtighed testes fuldt ud for at sikre, at det fungerer 
korrekt, inden udstyret returneres til almindelig brug.   

Elektriske og elektroniske produkter kan indeholde materialer, 
dele og enheder som kan være miljøfarlige og sundhedsskadelige. 
Indhent venligst oplysninger om lokale bestemmelser og 
ordninger til indsamling og bortskaffelse af elektriske og 

Generel
Information

elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af dit gamle produkt hjælper med at forhindre negative 
følger for miljøet og helbredet. 
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Oversigt RS232-forbindelse
 Stik for tilslutning til SafeLine 

elevatornødtelefon.

LED
LED-indikator.

Knap
Knap som aktiverer eller 

deaktiverer forbindelsen til 
nødtelefonen.

Systemkrav CONNECTable kan bruges sammen med følgende SafeLine-telefoner: 
SafeLine MX3
SafeLine MX2
SafeLine SL6
SafeLine SL2
SafeLine SL1
SafeLine TTR
SafeLine 3000

For at kunne bruge SafeLines CONNECT app skal et af følgende 
krav opfyldes:
• iPhone 4S (eller nyere) med iOS 8 eller nyere. 
• Android-smartphone med Android 4.3 (Jelly Bean) eller nyere  

og BLE 4.0
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CONNECTable v.2.02 DKInstallation

Tilslutning Trin 1 
Slut CONNECTable til elevatornødtelefonen via RS232-forbindelsen. 

Trin 2 
Tryk på knappen til CONNECTable, og hold den inde i mindst 1 
sekund, til LED’en begynder at blinke. 

Trin 3 
Gå ind på app’en på smartphonen/tabletten, når LED’en blinker. 
App’en viser alle CONNECT-enheder inden for rækkevidde. Vælg 
den pågældende enhed, og følg anvisningerne i app’en for at 
konfigurere nødtelefonen. 
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Frakobling Frakobling af CONNECTable fra elevatornødtelefonen kan ske ved 
enten:
• at trykke på “disconnect” (frakobling) i app’en eller
• at trykke på knappen på CONNECTable én gang og vente til 

LED’en slukker.
Når LED’en er slukket, er det sikkert at koble CONNECTable fra 
nødtelefonen. 

ADVARSEL!
Der skal lukkes for CONNECTable, 
før den kobles fra udstyret.

Fejlsøgning Prøv i tilfælde af fejl først en af følgende muligheder:
• Slut CONNECTable til igen som beskrevet (trin 1-3). Når 

den er tilsluttet, vil eventuelle indstillinger, der er foretaget i 
konfigurationsindstillingerne, være gemt. 

• Kobl strømmen til SafeLine-telefonen fra, og sørg for, at der 
er slukket for telefonen. Slut strømmen til igen. Eventuelle 
indstillinger, der er foretaget i konfigurationsindstillingerne, vil 
være slettet. 

• Sørg for, at nødtelefonen understøtter CONNECTable. 

Udskiftning af 
batteriet 

Batteriet udskiftes ved at åbne kabinettet og tage batteriet ud. Sæt 
et nyt CR2032-batteri i (art.nr.: *BATT-CR2032).

Udskiftning af 
kablet 

Kablet udskiftes ved at åbne kabinettet og frakoble det defekte 
kabel. Tag kablet ud, og udskift det med et nyt CONNECTable-
kabel (art.nr.: *CABLE17).
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Antennvägen 10, 13548 Tyresö, Sweden 
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EU Declaration of Conformity 
 
 
Product: Wireless programing device / Dongle 
Type / model: SafeLine CONNECTable 
Article no: *CONNECTABLE 
Manufacturer: SafeLine Sweden AB 
Year: 2017  
 
We herewith declare under our sole responsibility as manufacturer that the products referred to 
above complies with the following EC Directives: 
 
 
Directives 
Radio Equipment (RED):  2014/53/EU  
RoHS 2:  2011/65/EU 
 
 

Standards applied 
EN 62368–1:2014/AC:2015 LVD: Information Technology Equipment 
EN 50581:2012  RoHS: Technical doc. for assessment of restriction of RoHS. 
 
For RED 2014/53/EU, the conformity assessment procedure “Module A” used as described in Annex II. Accordingly, respective 
manufacturer has done the radio modules conformity assessment: 

 

Standards applied    Article of Directive 2014/53/EU 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  3.1 (a): Health and safety of the user 
EN 62311:2008 
EN 301 489-1 v2.1.1 + EN 301 489-52v1.1.0 Draft  3.1 (B): Electromagnetic Compatibility 
EN 301 489-17 V3.1.1  
EN 300 328 V2.1.1     3.2: Effective use of spectrum allocated 
 
Firmware used during assessment 
SafeLine CONNECTable:  1.00 
 
 
 
 
Tyresö, 2017-04-07 
 
 
 
Lars Gustafsson, 
Technical Manager, R&D , SafeLine Group  
 

Module Notified body Address NB nr Test nr 
CYW20732S 

 
NTS Silicon Valley 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538, US 0214.26 R 104750/51 
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