
JA Wettergrens gata 7                                            
SE-421 30 Västra Frölunda, Sverige

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.

Användningsområde

Handterminalen TuneWISE används tillsammans med dongel Connect 
WISE-USB och Scanner TuneWISE för att identifiera varje produkt och para 
ihop med den funktion den är avsedd att fylla i WISE-systemet.

TuneWISE används även för funktionstest av produkter, t.ex avläsning av 
temperatur och flöden.

Allmänt 

Berörd personal ska ta del av hela instruktionen innan arbete påbörjas. 
Skada på produkt eller del därav orsakat av felaktigt handhavande kan ej 
anses vara föremål för garanti om denna instruktion ej har följts. För ytter-
ligare information om WISE, se dokumentation på www.swegon.com

Förpackningen innehåller
1 st Handterminal TuneWISE

1 st Connect WISE-USB

1 st Hållare

4 st Skruv för montering av hållare

1 st Strömadapter

1 st Nätverkskabel 

2 st Bruksanvisningar (TuneWISE och Connect WISE-USB)

Säkerhet

Endast servicepersonal utbildad av Swegon får utföra ingrepp i samband 
med inkoppling av produkter till systemet.

 
Handhavande

Inparningsarbetet skall utföras av behörig och utbildad WISE servicetekniker.

Installation 

• Kontrollera att produkten inte har några synliga skador

• Montera medlevererad hållare med fyra skruv, på lämplig plats

• För anslutningar, se figur 2
För driftsättning, kontakta behörig och utbildad WISE servicetekniker. 

Felsökning

• Kontrollera att produkten är laddad alternativt ansluten via kabel och  
påslagen.

• Kontrollera att anslutningarna är korrekt anslutna. 

Rengöring 

Använd en torr trasa vid behov av rengöring. Vatten, rengörings- och 
lösningsmedel eller dammsugare får inte användas.

Service/underhåll

Vid misstanke om defekt produkt, var god kontakta Swegon. 

Avfallshantering

Skall hanteras enligt lokala föreskrifter.  

Garanti

Garanti eller service kommer inte att gälla/förlängas om: (1) produkten 
är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation,   
modifikation eller ändring skriftligt godkänts av Swegon AB, eller (2) 
serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas. 

Försäkran om överensstämmelse

Härmed deklarerar Swegon AB att radioutrustningen TuneWISE är i över-
ensstämmande med Direktivet RED 2014/53/EU samt Direktivet RoHs 2011/65/EU. 

Den kompletta EU deklarationen finns tillgänglig på Swegons hemsida           
www.swegon.com

Denna försäkran gäller endast om installationen av produkten skett enligt anvis-
ningarna i detta dokument och om inga ändringar utförts på produkten.Tekniska data

Strömförsörjning: 24VDC 
Frekvensband, Bluetooth: 
Frekvensband, Connect WISE:                                         

2,45 GHz, IMS-band (2432--2462 MHz) 
2,45 GHz, IMS-band (2400--2483 MHz)

IP-klass: IP22
Färg: Svart/grön
Fallhöjd: 1 meter
Drifttemperatur:  -20 – + 50°C
Vikt: 600 g
Mått: B235 x H136 x D35 mm
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Figur 1. Handterminal TuneWISE med monterad Connect WISE-USB.

Figur 2. Anslutningar på handterminal TuneWISE.
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