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Trådløs fjernbetjening til Safetrailer LP7000
Den trådløse fjernbetjening er udstyret med det nyeste inden for LCD skærm med touchscreen, samt et belyst 
folietastatur der er rengøringsvenligt. 

I højre side af displayet vises den aktuelle tilstand på tavlen. 

I venstre side står informationer om batterispænding, lysstyrke i %, dataforbindelse, hvor meget strøm der er 
tilbage på fjernbetjeningen i %, samt om tavlen er tændt eller slukket.

Vigtigt!
Ved betjening skal hver knap der trykkes på holdes nede, indtil uret på displayet slukkes.  
Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der sikrer at det er en bevidst handling der foretages.
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(anbefales IKKE)

F4
Kommunikation med 
op til 8 tavlevogne

S2
Pil ned slukker lyspil 
dog ikke toplamperne

Piletaster
Til programmering 
af fjernbetjening

S4
kryds

Tavleflade op

Tavleflade ned

Tænd

Sluk



Saferoad Danmark A/S · Hvidkærvej 33 · DK - 5250 Odense SV · T: +45 70 30 20 30 · E: info@saferoad.dk · CVR: 21 77 87 02     saferoad.dk

Programmeringsvejledning til Safetrailer LP7000

Opret forbindelse til skiltevogn via bluetooth. Tænd på hovedafbryderen (på traileren).

1. Tryk på F2

2. Tryk da 2 gange på ê (pil ned)

3. Nu står ”radio kon.” fremhævet

4. Tryk så på ”OK”

5. Nu står der ”Scan Blto”

6. Tryk ”OK”

7. Nu står der ”PIN : S1-S4”

8.  Tast pinkoden 1111 (Dette gøres ved at trykke 1 gang på ”S1”,
1 gang på ”S2”, 1 gang på ”S3” og 1 gang på ”S4”)

9. Der vises nu 1111 på displayet

10. Tryk på ”OK”

11. Efter et par sekunder står der ”Please Wait” i displayet

12.  Displayet viser nu ”S1 = [et langt nummer]”. Dette nummer svare til det, der står skrevet med dymo på den
grå dåse i teknikkassen på traileren

13.  Tryk så ud for det nummer der passer. Der kan vises flere forskellige numre. Tryk på den ”S ”knap som passer

14.  Derefter opretter den forbindelse til traileren via bluetooth

15.  Den skriver ”OK” ud for antennen når dette er opnået

16.  Der går ca. 3 sekunder og den kommer tilbage med ”GIV AGT ny fjernbetjening eller styring”, og her trykkes
”OK” ud for ”fjernbetjening”

Opret flere vogne i samme fjernbetjening. 
Tænd på hovedafbryderen (på traileren).

1. Tryk på ”F4”

2. Tryk så på tænd knappen ”l”

3. Tryk så på ”S1” (neu)

4. Displayet viser nu UDVALG. Vælg så den knap, du ønsker at tavlevognen skal ligge under senere. F.eks ”F2”

5.  Nu viser displayet ”TYP (LED_Matrix) (multisign) (LP7000)”.
Kør op og ned med piletasterne indtil LP7000 er fremhævet og tryk så ”OK”

6.  Nu viser displayet ID 1 og ID 2. Her kan du skrive dit kende nummer til senere brug (f.eks din nummerplade).
Dette gøres ved at trykke 1 gang på ”F1” og den vil så skrive A.  Tryk derefter på è (pil højre) og den er klar til
næste bogstav eller tal. Tal kan skrives ved at trykke 2 gange på ”tavleflade op”. Derefter vil der under ”F2” stå
012… og der ligger alle tal.

7.  Når så teksten er færdig trykkes ”OK” og den vil gå i gang med at søge efter vogne helt af sig selv.
Herefter følges punkt 11 fra ovenstående.


