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Denna produkt har konstruerats enligt den senaste tekniken och 
enligt allmänt vedertagna säkerhetsrelaterade tekniska standarder 
som är tillämpbara för närvarande. Dessa installationsinstruktioner 
ska följas av alla personer som arbetar med produkten - både vid 
installation och underhåll.

Det är mycket viktigt att dessa instruktioner tillhandahålls vid 
alla tidpunkter till berörda tekniker, ingenjörer samt service- och 
underhållspersonal. Den grundläggande förutsättningen för säker 
hantering och felfri drift av systemet är ingående kunskaper om de 
grundläggande och speciella säkerhetsbestämmelserna som gäller 
transportörsteknik i allmänhet och hissar i synnerhet.

Produkten får endast användas för sitt avsedda ändamål. Lägg i 
synnerhet märke till att inga obehöriga ändringar eller tillägg får göras 
inuti produkten eller av/till enskilda komponenter.

Friskrivning från skadeståndsansvar
Tillverkaren är inte skadeståndsansvarig gentemot köparen av denna 
produkt eller gentemot tredje part för skada, förlust, kostnader eller 
arbete som åsamkats på grund av olyckor, felaktig användning av 
produkten, felaktig installation eller olagliga ändringar, reparationer 
eller tillägg. Krav under garantin är också uteslutna i sådana fall. 
Tekniska data är de senast tillgängliga. Tillverkaren tar inte på sig 
något skadeståndsansvar för tryckfel, misstag och ändringar.

Försäkran om överensstämmelse
Ladda ner ”Försäkran om överensstämmelse” från vår webbsida:  
www.safeline-group.com

Säkerhetsföreskrifter!
- Endast utbildade fackmän som är behöriga att arbeta med 
utrustningen får installera och konfi gurera denna produkt.

- Den här kvalitétsprodukten är avsedd för hissindustrin. Den 
har konstruerats och tillverkats för att användas för sitt specifi ka 
användningsområde och inget annat. Om det ska användas för något 
annat ändamål måste SafeLine kontaktas i förväg.

- Produkten får inte ändras eller modifi eras på något sätt och bör 
endast installeras och konfi gureras i enlighet med instruktionerna i 
denna manual.

- Hänsyn bör tas till alla tillämpliga hälso- och säkerhetsföreskrifter, 
samt utrustningsstandarder och dessa föreskrifter. Vidare måste 
standarder följas strikt vid installation och konfi gurering av produkten.

- Efter installation och konfi gurering av produkten och driften av 
utrustningen bör ett fullständigt funktionstest genomföras för att 
säkerställa korrekt funktion innan utrustningen tas i normalt bruk.

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla material, delar och 
enheter som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Ta reda 
på vilka lokala regler och bestämmelser som gäller för deponering 
och återanvändning av elektroniska produkter. En korrekt kassering 
av gamla produkter bidrar till att undvika negativa konsekvenser för 

Allmän
information 
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Översikt RS232-anslutning
 Kabel för anslutning till en av 

SafeLines nödtelefoner.

LED
 LED indikator.

Knapp
 Knapp för anslutning/

frånkoppling mot nödtelefon.

Kravspecifikation CONNECTable kan användas med följande SafeLine-telefoner:
SafeLine MX3
SafeLine MX2
SafeLine SL6
SafeLine SL2
SafeLine SL1
SafeLine TTR
SafeLine 3000

För att kunna använda SafeLine CONNECT-appen krävs följande:
• iPhone 4S (eller nyare) med iOS 8 eller senare version.
• Android smartphone med Android 4.3 (Jelly Bean) eller 

senare version samt BLE 4.0

App Store för iPhone Google play för Android



5

MX2 
MX3 
SL1

SL6
SL2
TTR

SL3000

MX2 
MX3 
SL1

SL6
SL2
TTR

SL3000

MX2 
MX3 
SL1

SL6
SL2
TTR

SL3000

CONNECTable v.2.02 SEInstallation

Anslutning Steg 1 
Anslut CONNECTable till hissens nödtelefon via RS232-kontakten. 

Steg 2 
Tryck och håll in knappen på
CONNECTable minst en (1) sekund, tills LED-dioden börjar blinka.

Steg 3 
När LED-dioden blinkar, öppna smartphone/tablet-appen. Appen 
kommer visa alla CONNECT-enheter inom räckhåll. Välj önskad en-
het och följ instruktionerna i appen för att konfigurera nödtelefonen.
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Frånkoppling Koppla bort CONNECTable från nödtelefonen genom att antingen:
• välja “Disconnect” i appen, eller
• trycka på CONNECTable-knappen en gång och vänta tills 

LED-dioden släcks.

När LED-dioden släcks kan CONNECTable kopplas bort från 
nödtelefonen på ett säkert sätt.

VARNING!
CONNECTable måste stängas 
av innan den kopplas bort från 
hårdvaran.

Felsökning Vid problem ska man i första läget alltid pröva något av följande:
• Anslut CONNECTable igen genom att följa 

anslutningsinstruktionerna, steg 1-3. När enheten kopplas 
upp igen, kommer alla eventuella ändringar som gjorts i 
konfigurationen ha sparats.

• Koppla ur strömmen på nödtelefonen så att den stängs av. 
Koppla på strömmen igen. Alla eventuella ändringar som 
gjorts i konfigurationen går förlorade.

• Försäkra dig om att nödtelefonen som används stödjer 
CONNECTable.

Batteribyte

Kabelbyte

Vid batteribyte, öppna höljet på enheten och ta ur batteriet. Ersätt 
det med ett nytt CR2032 batteri (Art.Nr: *BATT-CR2032).

Vid byte av kablage, öppna höljet enheten och koppla ur den felaktiga 
kabeln. Ta bort och ersätt den med en ny CONNECTable-kabel (Art.Nr: 
*CABLE17).
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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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