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Revisjonsoversikt 
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1 Innledning 
Fjernkontrollen Keo er en fjernkontroll som inngår i Picomed as sin produktserie for 
omgivelseskontroll. Keo er et produkt fra det franske firmaet PROTEOR Handicap 
Technologie. Den sender ut infrarøde (IR) lysstråler som brukes for å styre mottakere. Dette 
er samme type signaler som en stor del av markedets stereo, video, TV og tilsvarende 
apparater bruker. Den kan opplæres til å styre et stort antall slike apparater. 
 
Keo kan med installert ekstrautstyr kommunisere med mobiltelefon via Bluetooth® teknologi. 

1.1 Generell omtale 
Fjernkontrollen kan programmeres til bruk mot ulike fjernstyringssystemer og for å tilpasse 
den til forskjellige behov hos bruker. Skjermen har standard inndeling på 3x3 eller 4x5 taster. 
Den har en trykkfølsom skjerm som benyttes som tastatur. Med en fingerguide blir 
fjernkontrollen enklere i bruk dersom brukeren har nedsatt motorikk. 

 
Keo kan styres på forskjellige måter: 
• Trykke direkte på den trykkfølsomme skjermen. 
• Ved hjelp av føler eller bryter. Det er tilgjengelig et komplett sett med brytere tilpasset 

forskjellige funksjonshemninger, så som sug & blås, hodebrytere, arm eller øyebrytere. 
Disse kan kobles direkte til Keo. 

• Ved hjelp av trådløs føler eller bryter. Keo har en innebygd radiomottaker som gjør det 
mulig å styre denne trådløst. En bryter kan kobles til en radiosender (ekstrautstyr, 
produsentens delenummer er 7T03). 
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• Bruke Keo's trykkfølsomme skjerm som bryter (en-bryter funksjon uansett hvor en 
trykker). 

• Som ekstrautstyr kan det leveres en mottaker for PC (Ref 7T02) som gjør at en kan styre 
en mus direkte fra Keo. 

• Som ekstrautstyr kan Keo styres fra PC ved hjelp av et PC program (KeoPilot) og en 
kommunikasjonskabel mellom PC og Keo. Denne krever 9 pins seriell port på PC. 

 
Fjernkontrollen har IR-sendere innvendig plassert og i fronten er det IR-sensorer som brukes 
under opplæring av fjernkontrollen. Displayet gir informasjon ved utsendelse av IR-signaler 
og ved opplæring av IR-signaler, batteristatus og valgt side. Det infrarøde lyset er ikke synlig 
for det menneskelige øyet og det er ingen helsefare forbundet med dette lyset. 

2 Bruksanvisning 

2.1 Første gangs bruk 
Før en bruker Keo for første gang må batteriet lades. En full opplading tar omtrent 3 timer. 
Under bruk bør en sjekke ladeindikatoren jevnlig og koble til laderen når Keo ber om det. 

 
OBS: dersom Keo ikke starter kan den ha blitt slått helt av. Trykk og hold i 2 sekunder i 
øvre venstre hjørne på skjermen. Batteriet kan og være utladet. Koble til strømfor-
syningen og lad den opp. 

2.2 Ordinær bruk 
Keo kan brukes enten som ordinær fjernkontroll ved å trykke rett på skjermen på tastene som 
vises, eller som en skannende fjernkontroll. Som skannende fjernkontroll kan en benytte hele 
skjermen som en tast, en kan koble til forskjellige taster via kabel eller trådløst, eller en kan 
benytte joystick som kobles til via kabel, eller fra kabel. 
 
Når en tast aktiveres vil ”tasten” på skjermen bli uthevet. Dersom det ikke er noe signal på 
tasten vil uthevingen vare kort tid, mens den i motsatt fall vil vedvare så lenge det sendes 
signal. Senderen vil repetere signalet dersom en fortsetter å holde tasten inne. Enkelte taster 
sender ikke IR, men gjør at Keo går til en ny meny. For eksempel vil bildet av en telefon 
gjøre at en går til en egen telefonmeny hvor det er taster for å slå nummer og å svare 
telefonen. 
 
For at IR-signalene skal ha best mulig rekkevidde og nå fram til mottakeren er det en fordel at 
senderen peker mot denne. I de fleste tilfeller vil lyset som sendes reflekteres fra vegger, tak 
og lignende slik at systemet virker tilfredsstillende, selv om senderen ikke er rettet mot 
mottakeren. For å kunne utnytte denne effekten bør avstanden mellom sender og mottaker 
være mer enn 1 meter. 
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Om det er lagret flere IR-signaler til samme tast (makro) blir alle signalene repetert så lenge 
tasten holdes nedtrykt. 
 
Displayet har en ladeindikator i øvre høyre hjørne på 3x3 displayet og inne i tasten i øvre 
venstre hjørne på 4x5 displayet, som viser batteristatus. Når dette indikerer lite strøm igjen 
bør Keo tilkobles strømforsyningen for å lade det opp igjen. 
 
Kapitlene om programmering forklarer hvordan en velger type tastatur, lærer opp IR-signaler 
til Keo og så videre. 
 
Når fjernkontrollen ikke brukes vil lyset på displayet slå seg av etter en viss tid. Denne tiden 
er programmerbar. Etter enda en tid vil displayet bli helt avslått for å spare strøm. For å få 
fram noe på skjermen trenger en bare å trykke på skjermen eller annet betjeningsutstyr for å få 
fram bildet på fjernkontrollen igjen. 

2.2.1 Slå av Keo 
Når fjernkontrollen ikke skal brukes kan en slå den helt av for å spare strøm slik at den ikke 
våkner ved betjening av brytere eller tastatur/skjerm. For å slå den av går en inn i program-
meringsmenyen og velger ”Stopp” kommandoen. Se kapittel 3 for mer informasjon. 
 
For å slå på Keo igjen skal en trykke & holde i 2 sekunder i skjermens øvre venstre 
hjørne. 

2.2.2 Omstart 
Dersom fjernkontrollen blir ”hengende” uten å reagere på tastetrykk så kan den omstartes ved 
å presse inn reset-knappen i noen få sekunder. Knappen er plassert på baksiden av fjern-
kontrollen og en kan benytte en spiss gjenstand som en penn eller lignende for å trykke inn 
bryteren. Hullet er merket med ”Reset”.  Ingen innstillinger slettes ved omstart. 

2.2.3 Telefon 
Keo har to standardsider for bruk av telefon (styrt av IR eller via Bluetooth®). Den ene er 
standard 3x3 tastatur og den andre kan en nå ved å legge inn en link i fra en brukerdefinert 
side.  
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Før en bruker en IR-styrt telefon må en på forhånd ha lært Keo opp med de IR-signalene som 
trengs for denne siden. Se kapittel 3.2.3. For det brukerdefinerte 4x5 tastaturet er telefonsiden 
tilgjengelig sammen med andre brukerdefinerte sider. 
 
For å ringe via 3x3 siden, velg sifrene i telefonnummeret etter hverandre: trykk på tasten som 
inneholder et tall flere ganger så teller tallet oppover. Når ønsket tall er aktivt, trykk OK. 
Repeter dette helt til hele nummeret er ferdig. Trykk så på telefontasten. Keo vil sende 
signaler slik at telefonen tar av røret, deretter sendes hvert siffer i nummeret tall for tall. 
 
Keo kan lagre inntil 12 forskjellige telefonnumre, se kapittel 3.4. For å bruke disse trykker en 
M-tastene på tastaturet. M1 tilsvarer det første forhåndslagret nummeret og så videre. 

2.3 Fingerguide 
Keo kan utstyres med fingerguide for 3x3 og 4x5 tastaturene. Dette er utstyr som følger med 
Keo. Montering av disse skjer ved å skyve toppen av fingerguiden inn under kanten som 
ligger rundt displayet. Toppen av fingerguiden er markert med 2 små piler. Når toppen er 
kommet inn under kanten presses resten av fingerguiden inn under den samme kanten. For å 
ta ut fingerguiden kan en løfte den ut av rammen rundt displayet. 

2.4 Vedlikehold 
Picomed's fjernkontroller trenger minimalt vedlikehold. Batterilading samt renhold tas ved 
behov. 

2.4.1 Renhold 
Vask og renhold av fjernkontrollen skal gjøres med lett fuktet klut uten, eller med et svakt, 
rengjøringsmiddel. Den må ikke senkes under vann eller på annen måte utsettes for mye 
fuktighet. 

2.4.2 Batteri og strømforsyning 
En indikator viser batteriets status. Når batteriet begynner å bli tomt vil det komme en 
advarsel og en lyd hvert 3 minutt. Når “laveste batterinivå” er nådd vil det komme en melding 
om å koble til strømforsyningen. Keo vil ikke fungere lenger før strømforsyningen kobles til. 
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En kan bruke Keo mens strømforsyningen er tilkoblet og den lades. Batteriindikatoren 
simulerer oppladingen og den vil stoppe på full indikasjon når batteriet er fullt. En full 
opplading tar ca 3 timer. Varigheten på et fulladet batteri er avhengig av typen bruk. Aktiv 
bruk av fjernkontrollen vil naturlig nok minke levetiden på batteriene. Det samme gjelder 
dersom en har displaybelysningen slått på. Økt lysstyrke og lang tid med lyset på, korter ned 
batterilevetiden. Keo skal bare kobles til den originale medfølgende strømforsyningen. 

2.4.3 Batteri, 7,2 V/1000 mAh 
Keo benytter et Lithium-ion 7.2V/1000mAh batteri og det skal ikke byttes av andre enn 
produsenten eller leverandøren. Kontakt denne ved behov for batteribytte. 

 
Avfallshåndtering: batteriet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Sjekk de lokale reglene 
for avfallshåndtering for denne type utstyr. Batteriene kan sendes leverandøren for slik 
håndtering. 

2.4.4 Batteri, 3 V type CR 2032 
Radiosenderen benytter et Litium 3V batteri av typen CR2032. Dersom senderen ikke skal 
benyttes over lang tid skal batteriet tas ut fra denne. 
 

  
  
Avfallshåndtering: batteriet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Sjekk de lokale reglene 
for avfallshåndtering for denne type utstyr. Batteriene kan sendes leverandøren for slik 
håndtering. 
 
Ta følgende hensyn når det gjelder batterier: 
• Lagre ikke tomme batterier i apparatet. 
• Ikke forsøk å lade opp batterier som ikke er oppladbare. 
• Sørg for at batteriene ikke blir varmet opp fra sollys eller lignende. 
• Ikke kortslutt dem eller forsøk å åpne dem. 
• Lagres utilgjengelig for barn. Dersom de svelges; kontakt lege. 

2.5 Innendørs bruk 
Fjernkontrollen Keo er utviklet og produsert for innendørs bruk. 

2.6 Feilsøking 
Dersom en opplever at det er problemer ved bruk av utstyret så sjekk først om det er noen av 
de momentene nevnt nedenfor som kan være mulig årsak. 
 
Symptom Mulig feil Tiltak 
Senderen er helt død. • Tomme batterier. 

• Senderen er avslått. 
• Lad opp batteriet. 
• Slå den på: trykk og hold 

minst 2 sekunder i øvre 

Ikke kortslutt eller utsett batteriet for temperatu rer over 80 °C. Det 
kan da eksplodere. 

Feil bruk av batterier kan medføre lekkasje eller eksplosjon som kan 
ødelegge utstyret. Ved bytte, benytt samme batterier som nevnt over. 
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venstre hjørne. 
Senderen virker dårlig, den 
virker bare på kort avstand 
eller bare når den rettes 
direkte mot mottakeren. 

• Svakt batteri. 
• ”Dårlig” opplæring av IR. 

• Lad opp batteriet. 
• Lær opp IR på nytt. 

• Senderen virker bare i 
korte intervall på alle eller 
noen taster. 

• Senderen virker bare på 
enkelte kanaler. 

• Feilprogrammert sender. 
• Enkelte kanaler er ikke 

opplært. 

• Lær opp IR på nytt. 
• Sjekk om displayet 

indikerer utsending av IR 
når du trykker ned tasten. 

Mottakeren virker bare 
”støtvis”. 

• Det ligger flere signaler 
på aktuell tast som ikke 
skal være der. 

• Det er lært inn for korte 
IR-signaler. 

• Slett alle signaler på 
tasten og programmer/lær 
opp tasten på nytt. 

• Lær opp IR helt til et pip 
høres fra Keo under 
innlesingen. 

Svakt lys i display. • Dårlig batteri. 
• Lysstyrke er justert ned. 

• Lad opp batteriet. 
• Programmer på nytt. 

 

2.6.1 Ved feil 
Dersom det oppstår feil som du ikke finner ut av, ta kontakt med montøren, eller leverandøren 
av utstyret. Noter gjerne ned telefonnummer til montør nedenfor. 
 
Navn Telefonnummer 
Montør:  
  
  
Leverandør:  
Picomed as 37 11 99 50 
 

3 Programmering 
Programmering av fjernkontrollen kan gjøres fra en egen programmeringsmeny. Etter en 
endring av innstillinger må en alltid sjekke at Keo virker slik det var tenkt. 

3.1 Inngang til programmeringsmenyen 
For å komme inn i programmeringsmenyen: trykk knappen øverst til venstre, så knappen 
øverst til høyre, så knappen nederst til venstre og til slutt knappen nederst til høyre. Denne 
sekvensen gjelder uansett hvilket tastatur som er gyldig på skjermen. 
Tips: dersom Keo er satt til skanning og ikke alle taster er i bruk så vil det ikke alltid være 
mulig å komme inn i programmeringsmenyen. Da kan en trykke på Reset-knappen på 
baksiden for deretter trykke på displayet mens det er oppstartsbilde på displayet. Keo vil da 
gå rett inn i programmeringsmenyen. 
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Programmeringsmenyen avsluttes automatisk etter 3 minutter dersom ingen taster er trykket. 
En aktiv alarm blir slått av når programmeringsmenyen aktiveres. Når en er inne i program-
meringsmenyen vil standard tastatur bli aktivert, mens de valgte innstillinger aktiveres så 
snart menyen forlates. Alle endringer som gjøres inne menyen vil lagres når en forlater 
menyen. Programmeringsmenyen består av en rekke forskjellige skjermbilder som kan nås 
med piltastene: 
 
For å gå tilbake trykkes ”backspace”:  
 
Tallverdier (tid, volum, ...) stilles inn ved hjelp av + og – tastene. 
Dersom en trykker på tasten midten som viser innstilt verdi tilbake 
stilles verdien. 

3.2 Programmering: TASTATUR 

3.2.1 TASTATUR TYPE 
Inne i menyen velger en hvilken type tastatur en ønsker å bruke. Standard tastatur er sider 
med forhåndsvalgte ikoner. Med unntak av sideskifttastene og tastene for musestyring kan det 
legges infrarøde signaler til disse (se egen beskrivelse). Når en har valgt tastatur går Keo auto-
matisk opp et nivå i menystrukturen. 
 

 
 

- <Verdi> + 
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Det er 3 typer tastaturer å velge mellom: 
• 3x3 STANDARD: 

Som består av 3x3 ruter og inneholder 8 sider. 
• 4x5 STANDARD: 

Som består av 4x5 ruter og inneholder en side. 
• Brukerdefinerte tastaturer, 3x3 eller 4x5. 

3.2.2 TILP. BR.TAST 
Forkortelsen står for ”Tilpass brukerdefinert tastatur”. Dette kan være 3x3 eller 4x5. For å 
lage brukerdefinerte tastaturer går en til menyen: 

TASTATUR ���� TILP. BR.TAST ���� NY. 
Keo gir beskjed dersom et tilpasset tastatur allerede finnes og ber deg bekrefte om du vil lage 
et nytt. 
• Velg først størrelsen (3x3 eller 4x5). 

OBS: for oversiktens skyld og på grunn av fingerguidene så kan en ikke ha et oppsett med 
både 3x3 og 4x5 tastaturer når en gjør oppsettet direkte i programmeringsmenyen til Keo. 
Dersom en gjør oppsettet fra eget PC program (KeoConfig) kan en blande menytypene. 

Et blankt tastatur vises. For å koble et ikon til en tast, trykk på ønsket tast og en kommer til 
ikon-biblioteket. Trykk på ønsket ikon. For å bevege seg igjennom biblioteket, trykk på pilene 

 og  på toppen. 
OBS: på siste side er det noen spesialikoner: 

• Call: ))) med pip. 
• Blåtannstilkobling: blåtann logo for tilkobling mot telefon med blåtann (se eget 

kapittel). 
• Midlertidig makro: som aktiverer midlertidig makro. Se eget kapittel om 

makroer. 
• Relé: brukes for å styre det eksterne kontaktsettet for fjernstyring av for eksempel 

alarm eller dør. 
• Blåtannsikon for å legge til en telefon med Blåtann (”Bluetooth”). 

• Repeter valg av ikon til en er ferdig. Da trykker en hvilken som helst tast slik at en 
kommer til ikonbiblioteket igjen. Her trykker en LAGRE for å lagre den nye siden. 

OBS: den første siden som lages er den siden som blir åpningsside når Keo slås på. 
OBS: for alle andre sider er det viktig å legge inn en tast for retur til hovedsiden, for eksempel  
med handling som gjør at den går til forsiden. 
• Velg om en vil lage en ny side, eller avslutte. 
• For å koble handlinger til tastene, trykk VELG HANDLING. Den første siden som ble 

laget vises. Dersom flere sider er laget vil blinkende piler gi en tilgang til å gå til de andre 
sidene. Trykk & hold på den blinkende pilen for å gå til de andre sidene. 

• Trykk på en tast med valgt ikon for å gå til konfigurering av denne. Tastens symbol og 
den handlingen som er koblet til denne tasten vil vises til venstre på toppen av skjermen 
(tom, infrarød, til, makro). 

• For å koble et IR-signal til tasten, trykk IR. Se eget kapittel for detaljer om opplæring. 
• For å velge at den skal gå til en annen side, trykk SIDE. De sidene som er laget på forhånd 

vil nå vises (PC-mus og telefonsiden finnes fra før av). Velg en side med pilene på toppen 
og bekreft med OK. 

• For å koble en makro til tasten, trykk MAKRO. Se eget kapittel om makroer. 
Tilgjengelige makroer vil vises og en bekrefter med OK. 

• For å slette aktive koblinger til en tast trykk TOM. 
• NESTE TAST går til neste tast på den tilpassede siden. 

M 
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• Trykker en på ikonet for siden går en til ikonbiblioteket og kan endre dette. 

• Trykker en  går en tilbake til den siden en jobber med. 
• En avslutter redigeringen av tilpasset tastatur med AVSLUTT. 
• Det er ikke nødvendig med en full side før en begynner å koble handlinger til ikonene. 
 
For å modifisere en tast på et brukerdefinert tastatur velger en: 

TASTATUR ���� TILP. BR.TAST ���� MODIFISER . 
Her kan en velge KEYS dersom en vil modifisere funksjon på eksisterende tastatur, eller NY 
SIDE dersom en ønsker å lage et nytt brukermodifisert tastatur. 
 
For å endre tiden mellom hvert IR-signal i makroer velges en av disse: 

TASTATUR ���� TILP. BR.TAST ���� IR MAKRO PAUSE. 
TASTATUR ���� TILP. STD.TAST ���� IR MAKRO PAUSE. 

Her kan velge mellom tidene 0,5 s, 1 s, 2 s eller 3 sekunder mellom hvert signal. Det er 
samme verdien som endres fra begge disse inngangene til verdien, slik at det har ingenting å 
si hvilken vei inn i innstillingen en velger. 

3.2.3 TILP. STD.TAST (inkludert IR-opplæring) 
Forkortelsen står for ”Tilpass standard tastatur”. For å legge IR-signal til taster velges: 

TASTATUR ���� TILP. STD.TAST ���� LÆR IR. 
Da vil en egen side for opplæring av IR vises. 
 

 
 
Først må en finne riktig avstand mellom Keo og den fjernkontrollen som en skal kopiere IR-
signaler i fra. Plasser fjernkontrollene som figuren under viser. Trykk & hold en tast som 
sender IR på den originale fjernkontrollen og følg med på skjermen til Keo. Flytt den 
originale fjernkontrollen fram og tilbake helt til IR-mottakerindikatoren )))) lyser fast. IR-
mottakeren i Keo er plassert midt på fronten. 
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Opplæringsmetoder: 
Det er to metoder som benyttes for opplæring av IR til Keo. Metode 1 passer til mange 
forskjellige fjernkontroller. Dersom opplæringen er vanskelig bør en prøve ut metode 2. En 
skal trykke sendetasten på den originale fjernkontrollen en gang på metode 1, og 2 ganger på 
metode 2. En bytter mellom metode 1 og 2 ved å trykke på tasten  
 
”Toggle” Modus: 
Noen typer fjernkontroller sender forskjellig kode hver gang en trykker på en tast. Keo kan 
kopiere to forskjellige IR-koder og sende dem ut igjen annehver gang en trykker på en tast. 
Det betyr at Keo sender to forskjellige IR-signaler når en trykker samme tast to ganger etter 
hverandre, akkurat slik som originalen gjør. 
 
Når det er bilde av 1 fjernkontroll med et ”1” tall inni er en inne i metode 1. Når 
en benytter metode 2 (toggle-modus) vil det vises 2 fjernkontroller med tallene 
”1” og ”2” inni. En vil da bli spurt om å sende IR-signalet to ganger. Vær nøye 
med å ikke trykke på den originale fjernkontrollen innimellom disse to IR-
sendingene.  
 
Opplæring: 
Trykk tasten KOPIER. En melding vil gi beskjed når en skal sende IR. Trykk og hold 
sendetasten på den originale fjernkontrollen inntil et pip høres og meldingen OK vises. Noen 
fjernkontroller krever bare et svært kort trykk på tasten og i disse tilfellene skal en ikke vente 
til pipet høres/OK vises. 
OBS: Keo kan bruke litt tid på kalkulering og lagring av opplært signal. Dette er normalt og 
gjør at det kan gå noen sekunder fra en slipper tasten til Keo er klar for nytt IR-signal. 
OBS: noen IR-koder trenger en svært kort opplæring. I disse tilfellene skal en ikke vente på at 
”OK” vises på displayet. 
En kan spille inn et langt signal, det vil si repetere ved hjelp av trykk & hold. Dette gjøres ved 
å holde inne tasten på den originale fjernkontrollen til etter at OK vises. Keo kan spille inn 
IR-signaler opp til 9 sekunder. 
 
Ved hjelp av tasten TEST kan en direkte teste om IR-koden er blitt riktig opplært. 
 
Tasten MAKRO gjør at en kan spille inn flere forskjellige IR-koder som vil bli sendt ut når en 
trykker tasten. 
• Trykk MAKRO. 
• Lær opp IR-koden som vanlig, trykk MAKRO på nytt, dette vil lagre IR-signalet og starte 

en ny opplæring. 
• Lær opp den andre IR-koden. 
• Trykk MAKRO igjen… 
 
Plasseringen til de forskjellige tastene på en 4x5 meny kan byttes om, se menyen: 

TASTATUR ���� TILP. STD.TAST ���� BYTT 4x5. 

 1 
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Trykk på de to tastene en vil bytte plass på så byttes disse to om. For å avslutte siden trykker 
en to ganger på samme tast. En kan tilbakestille 4x5 tastaturet tilbake til standard 4x5: 

TASTATUR ���� TILP. STD.TAST ���� STD.  4x5 TAST. 
 
For å endre tiden mellom hvert IR-signal i makroer, se kapittel 3.2.2. 

3.3 Programmering: STYRING 
Keo kan bli styrt på flere måter: 
• Trykke på taster direkte på skjermen. 
• Skanning: bryter som er tilkoblet direkte i Keo. 
• Skanning: bryter som er tilkoblet trådløst til Keo. 
• Skanning: bruke hele skjermen som en bryter. 
• Joystick på rullestol. Er mulig på noen typer rullestol, krever egen kabel og i visse tilfeller 

programmering av kontrollenheten i stolen. 
De to første måtene er standardmåtene å benytte den på. Dersom en trykker på en bryter så 
virker den i brytermodus og dersom en trykker på skjermen så virker den i skjermmodus. 

3.3.1 TASTATUR 
 STYRING���� TASTATUR���� TRYKK - SLIPP. 
Her kan en velge om Keo skal reagere når en trykker inn knappen, eller når en slipper den ut. 
 STYRING���� TASTATUR���� SKJ.FILT.TRYKK. 
Skjelvefilter: angir hvor lenge tasten må holdes nede før Keo registrerer trykket (0,1 s - 5 s). 
 STYRING���� TASTATUR���� SKJ.FILT.PAUSE. 
Skjelvefilter: angir minimum pausetid mellom to trykte taster (0,1 s - 5 s). 
 STYRING���� TASTATUR���� PIP - PÅ alt PIP - AV. 
Slår av/på pip ved tastetrykk. 
 STYRING���� TASTATUR���� PIP VOLUM. 
Justerer volum på pip ved tastetrykk dersom dette er slått på. 

3.3.2 BRYTER 
Innstillingene her benyttes for bryter som er tilkoblet Keo, trådløs bryter og for de tilfeller 
hvor en bruker displayet som en ”stor bryter”. 
 STYRING���� BRYTER���� TRYKK - SLIPP. 
Her kan en velge om Keo skal reagere når en trykker inn knappen, eller når en slipper den ut. 
 STYRING���� BRYTER ���� SKJ.FILT.TRYKK. 
Skjelvefilter: angir hvor lenge tasten må holdes nede før Keo registrerer trykket (0,1 s - 5 s). 
 STYRING���� BRYTER ���� SKJ.FILT.PAUSE. 
Skjelvefilter: angir minimum pausetid mellom to trykte taster (0,1 s - 5 s). 
 STYRING���� BRYTER ���� PIP - PÅ alt PIP - AV. 
Slår av/på pip ved tastetrykk. 
 STYRING���� BRYTER ���� ALARM TID . 
Angir hvor lang tid alarmbryteren må holdes inne før alarm utløses (0-7 s). 
 STYRING���� BRYTER ���� TYPE SKANNING. 
Angir hvilken type skanning som brukes for å velge tast. 
• Tast: skanner tast for tast. 
• Kolonne-rad: skanner rad for rad. Ved tastetrykk stopper den på raden og skanner 

deretter tast for tast i denne raden. 
 STYRING���� BRYTER ���� SKAN. HASTIGHET. 
Tid på hvert punkt (rad eller bryter) som skannes (fra 0,1 til 5s). 
 STYRING���� BRYTER ���� SKANNING PIP. 
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Slår av/på pip for hvert punkt som skannes. 
 STYRING���� BRYTER ���� ANT. SKANNINGER. 
Antall runder Keo skal skanne alle punkter før den stopper. 
 STYRING���� BRYTER ����KOMPLETT SKAN alt DELVIS SKAN.  
Gjør at Keo bare skanner taster som er tilordnet en funksjon, eller alle taster på tastaturet. 
 STYRING���� BRYTER ���� DISPLAY TYPE. 
Når en skanner punkter vil Keo vise hvilken rad/tast som er aktiv. Denne menyen gir en 
mulighet til å velge hvordan et punkt skal indikeres som aktivt: 
UTHEV: tasten får en sort bakgrunn. 
FORSTØRR: tasten vises forstørret midt på skjermen. Dette er bare mulig når en skanner tast 
for tast eller når en skanner inne på en rad. 
 STYRING���� BRYTER ���� RESTART SKAN. 
En kan velge hvor skanningen skal starte igjen etter at en har aktivert en funksjon underveis i 
en skanning: 
AV: Skanning stopper. 
FØRSTE TAST: Skanning starter helt på begynnelsen. 
FORRIGE TAST: Skanning starter der den ble aktivert sist. 
 STYRING���� BRYTER ���� TASTA.=BRYTER. 
Gjør at en kan bruke tastaturet som bryter. Det vil si at uansett hvor på tastaturet en trykker så 
vil Keo reagere som om dette er en stor bryter. Fungerer ikke inne i programmeringsmenyen. 
OBS: for å komme ut av dette moduset kan en trykke & holde 3 sekunder på firkanten i 
øvre venstre hjørne av skjermen. 
 STYRING���� BRYTER ���� TRÅDLØS 
Aktiverer radioforbindelsen for en trådløs bryter. Keo og den trådløse bryteren må sam-
stemmes, noe som er nødvendig for at Keo skal kjenne igjen den trådløse bryteren. Trykk 
TILKOBLING og deretter, innen 3 sekunder, trykk på bryteren tilkoblet den trådløse 
sender/mottakeren. Keo vil vise en beskjed når sammenkoblingen er vellykket. 
 
OBS: en kommer ikke inn i programmeringsmenyen i dette moduset. For å komme inn i 
programmeringsmenyen;  
• Trykk og hold 3 sekunder i øvre hjørne på displayet, eller: 
• Trykk inn resetknappen bak på Keo og deretter trykk hvor som helst på tastaturet. 

3.3.3 JOYSTICK 
Keo kan bruke forskjellige typer joysticker: 
• Joystick med potensialfrie kontakter. 
• Joystick til rullestol som benytter Penny & Giles elektronikk. 
• Joystick til rullestol som benytter Dynamic Control elektronikk (via ECU boks). 
 
 STYRING���� JOYSTICK ���� DEAKTIVERT alt PENNY GILES alt POT.FRI.KTKT. 
Ved gjentatte trykk på denne tasten velger en om joystick funksjonen skal være deaktivert, 
benytte oppsett for tilkobling til Penny & Giles eller benytte potensialfrie kontakter tilkoblet 
inngangen. Dynamic elektronikk benytter potensialfrie kontakter. 
 STYRING���� JOYSTICK ���� MODUS: AUTO alt MODUS: MANUELL. 
I automatisk modus vil en tast automatisk bli aktivert når joysticken har hvilt på denne i en 
gitt tid. Tiden justeres under AUTO TID. I manuell modus må en fysisk trykke inn en knapp 
for å aktivere tasten som er valgt. 
 STYRING���� JOYSTICK ���� AUTO TID. 
Tidsinnstilling fra 1 til 5 sekunder. Denne angir hvor lenge en tast skal være uthevet i joystick 
modus før den blir aktivert dersom joystick er satt til MODUS: AUTO. 
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 STYRING���� JOYSTICK ���� SKAN HASTIGHET 
Verdien her angir hvor fort den skal reagere. En kan legge inn verdier fra 0,1 til 2 sekunder. 
 
Når det på skjermen ikke er uthevet noen tast, eller når Keo er i tastaturmodus eller i bryter 
modus, behøves det en bevegelse på joystick for å få aktivert en tast. Dersom MODUS: 
AUTO er valgt, vil den starte igjen når joystick beveges. Dette gjør at en unngår en uventet 
aktivering av en tast. 

3.4 Programmering: TLF.MINNE 
Keo kan lagre inntil 12 telefonnumre i et eget minne som nås fra ”M-tastene (M1, M2 og så 
videre). 

TELEFON MINNE ���� Mn. 
Hvor ”n” er tallene 1-12. Trykk ønsket minne, trykk så inn tallene (og eventuelt * og # 
firkanttast) som telefonnummeret inneholder og trykk OK når det skal lagres. Bokstaven ”P” 
angir en pause som kan legges inn som en del av telefonnummeret. Benyttes for eksempel ved 
bruk av hussentral hvor en må slå prefiks for å få linje ut. Dersom en trykker feil kan en 
trykke bakoverpil for å slette siste siffer. En trykker returpilen for å gå ut. 

3.5 Programmering: PC STYRING (styre mus) 
Keo kan styre en IR-mottaker 
(ekstrautstyr, 7T02) som kan 
tilkobles en datamaskin via 
PS/2 tilkoblingen. Slå av 
datamaskinen når denne 
kobles til. Det finnes og en 
overgang til USB (7T0201) 
som ekstrautstyr. En kan ha 
tilkoblet to mus samtidig (en 
USB og en PS/2). 
 
Siden for å styre en mus er en 
standard 3x3 side som ikke 
kan modifiseres. Den kan nås ved å legge en link til den fra en brukerdefinert side. 

PC STYRING ���� MODUS: HOLD alt MODUS: AV/PÅ. 
En kan velge mellom to forskjellige modus: 
MODUS: HOLD vil musepekeren bevege seg så lenge en holder inne tasten på Keo. 
MODUS: AV/PÅ vil bevegelsen starte når en trykker inn og slipper knappen på Keo, mens 
neste trykk gjør at den stopper. 

PC STYRING ���� AVSLUTT JOYST. 
Ved bruk av joystick vil joysticken kontrollere musen direkte. I denne menyen velger en 
hvordan menyen skal avsluttes. 
TIDSAVBRUDD: En kan velge om musestyring med joystick skal avsluttes etter en gitt tid 
(1, 2 eller 3 minutter). 
BRYTERAVBRUDD: dersom en har bryter tilgjengelig på joystick brukes denne for å 
avslutte styring av PC-musen når denne innstillingen er aktivert. 

3.6 Programmering: ANDRE JUSTERINGER 
LYS TID: Angir hvor lenge lyset på skjermen skal være på etter siste trykk 

på den. 
LYSSTYRKE: Angir styrke på lyset på skjermen. 
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HVILEMODUS: Angir hvor lang tid Keo er våken før den går i hvilemodus og 
slår av displayet. Standard tid er 30 sekunder. Den vekkes opp 
av tastetrykk, ekstern bryter, ekstern trådløs bryter, joystick eller 
Bluetooth® tilkobling og lav batterispenning. Ved lav batteri-
spenning vil den komme med en varslingstekst og lyd hvert 3 
minutt. Når siste varsel kommer blir bruker bedt om å koble til 
ekstern strømforsyning. Keo vil ikke virke mer før dette skjer. 
Keo kan benyttes under ladning. 

ALARM: angir hvor lenge alarmen skal pipe. 
FABRIKKINNSTILLING: Denne kan gjøres i to trinn. 

FABRIKK INNST. ���� VERDIER. 
Nullstiller tastaturverdier, bryterverdier, radiotilkobling og Bluetooth®. Bruker-
definerte tastaturer, IR-koder og makroer blir ikke slettet. 
FABRIKK INNST. ���� NULLSTILL ALT . 
Denne nullstiller alt. Lagrede verdier slettes. 

3.7 Programmering: PC OVERFØRING 
Overføring av data mellom PC og Keo kan gjøres med ekstrautstyret 7T04. Programvaren for 
PC er bare tilgjengelig på Fransk. 
• Installer backup SW på egen PC. 
• Koble medfølgende kommunikasjonskabel til datamaskinen (må ha 9 pins seriekontakt) 

og koble den andre enden til Keo. 
• Velg menyen PC OVERFØRING på Keo. 
• Start programvaren på datamaskinen og vinduet nedenfor vil komme opp: 
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”Port de communication” gir tilgang til å velge hvilken serieport som benyttes. 
”Quitter” avslutter programmet. 
 
Det er 4 alternativer tilgjengelig: 
• Full backup - Sauver une configuration. 
• Full gjenoppretting - Restituer une configuration. 
• Backup av en side - Sauvegarder une page de Keo. 
• Gjenoppretting av en side - Ajouter une page dans Keo. 

3.7.1 Full backup 
• Velg Sauver une configuration. 
• Skriv inn ønsket filnavn. 
• Trykk ”Lagre”. 

3.7.2 Full gjenoppretting 
• Velg Restituer une configuration. 
• Velg ønsket filnavn. 
• Velg ”Åpne”. 

3.7.3 Backup av en side 
• Velg Sauvegarder une page de Keo. 
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• Keo laster inn sidene, så velger en hvilken side en vil ta backup av. 
”Precedente” er forrige side, ”Suivante” er neste side. 

• Trykk ”Sauvegarder”. 

3.7.4 Gjenoppretting av en side 
• Velg Ajouter une page dans Keo. 
• Velg siden. 
• Velg ”Åpne”. 
 
OBS: dersom Keo ikke har noen brukerdefinerte sider vil den første gjenopprettede siden 
være Keo’s brukerdefinerte ”splash” side. Alle standard tastaturer beholdes som opprinnelig. 

3.8 Programmering: MAKROER 
En makro er en serie med tastetrykk. Dette 
kapitlet omtaler ikke IR-makroer. For IR-
makroer, se kapittel 3.2.3. Kan og programmeres 
fra eget PC program (KeoConfig, ekstrautstyr). 
For å bruke makroer på brukerdefinerte tastaturer 
må de opprettes først. Når brukerdefinerte sider 
er laget, kan brukerdefinerte makroer lages for å 
automatisere serier med opptil 8 tastetrykk som 
utføres med bare ett tastetrykk. 
 MAKROER���� n. 
Hvor n er et nummer 1-12. Dette gir mulighet for 
å lage opp til 12 forskjellige makroer som hver kan inneholde 8 handlinger. Hver makro 
identifiseres med en figur. Når en makro inneholder en eller flere handlinger er figuren fulgt 
av ”OK”. 
 
Først velger en hvilken makro en vil redigere. En får da opp 8 tomme bokser som hver kan 
inneholde en handling. Handlingene vil følge hverandre fra venstre til høyre fra toppen av, og 
så videre nedover. Velg den handlingen som skal redigeres så vil den første brukerdefinerte 
siden vises. 
• Dersom flere brukerdefinerte sider er laget vil blinkende piler gi tilgang til å flytte seg fra 

side til side. 
• For å velge en annen side med en pil; trykk & hold på pilen som blinker. 
• For å legge en side inn i makroen, trykk på ønsket tast. For å slette en handling; trykk 

SLETT og deretter den handlingen som skal slettes. 
• For å koble en makro til en brukerdefinert side: 

TASTATUR ���� TILP. BR.TAST ���� MODIFISER���� HANDLINGER . 
Her er en inne i meny hvor en kan velge blant annet IR og makroer. Se kapittel 3.2.2. 
 
Makroene beskrevet over er faste makroer. Det er og mulig å legge inne ikon for midlertidig 
makro, noe som kan være nyttig til for eksempel telefonnummer. 
• Legg ikonet  til ønsket side. 
• For å bruke en midlertidig makro, trykk  , trykk så de tastene en vil lagre i makroen 

(opptil 20 stk). 
• Trykk på nytt på .Alle handlingene i makroen vil bli utført. Pausen i mellom hver 

handling tilsvarer pausen som benyttes mellom utsendelse av IR-signaler. 

M 

M 

M 
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3.9 Programmering: BLUETOOTH 
Med en Bluetooth® modul som er ekstrautstyr kan Keo ta av røret, slå nummer og legge på 
røret til en mobiltelefon som er utstyrt med Bluetooth® teknologi. Menyen er bare 
tilgjengelig dersom Keo er utstyrt med modulen (7T05). 

BLUETOOTH���� . 

 
 
For å aktivere en Bluetooth® forbindelse, sett mobiltelefonen i søkemodus. Velg så KOBLE 
TIL som gjør at et søk foretas. Dette varer i omtrent 15 sekunder og de telefonene som den 
finner listes opp på displayet på Keo (inntil 4 stk). Velg så telefonen som er aktuell i listen og 
trykk på KOBLE TIL. Neste gang den samme Bluetooth® telefonen skal benyttes trykker en 
bare KOBLE TIL. Telefonen vil be om passord og det er: 9999. Når tilkoblingen er etablert 
vil bokstaven ”B” vises øverst til høyre i displayet i Bluetooth® menyen og på telefonsidene. 
 
OBS: Bluetooth® tilkoblingen har prioritet foran IR-linken. Dersom Bluetooth® linken er 
aktiv vil telefonnummer bli sendt over denne, hvis ikke vil den benytte IR-signaler. 

3.10 Programmering: SPRÅK 
Under menyen 
 LANGUE alt LANGUAGE alt SPRÅK 
Kan en velge hvilket språk en ønsker på Keo. Trykk på ønsket språk så bruker Keo dette og 
går automatisk ut av menyen. 

3.11 Programmering: INFORMASJON 
Her får en fram informasjon om versjon, om Bluetooth® modul er installert, hvor mye strøm 
det er på batteriet og antall IR-signaler som er lært inn. 

3.12 Programmering: SLÅ AV 
På menyen 
 SLÅ AV alt STOP 
Kan en slå Keo helt av. Da vil den ikke reagere på vanlige tastetrykk. For å slå den på igjen 
må en trykke & holde i minst 2 sekunder i øvre venstre hjørne. 

4 Teknisk informasjon 
• Senderen er bygd opp av et printkort plassert inne i en sprøytestøpt plastboks som er 

skrudd sammen. Det er IR-sendere inne i boksen som sender igjennom denne. 
• Batteriet er oppladbart og plassert i eget batterirom og skal ikke fjernes eller demonteres 

av andre enn produsenten eller leverandøren. 
• Det er kontakter for tilkobling til ekstern bryter, strømforsyning og PC/joystick i nedre 

kant av fjernkontrollen. 
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• Hver IR-sender er merket med et unikt serienummer på baksiden. Her er også produkt-
navn og type skrevet. 

 
 
• Keo har en kombinert skjerm og tastatur.  
• Fingerguide kan monteres på tastaturet. 

4.1 Tilbehør 

4.1.1 Infrarød mottaker for PC, 7T02 
Denne mottakeren kan benyttes i en PS/2 port på en datamaskin (liten rund kontakt for 
tilkobling av mus). Det går an å benytte en overgang mellom PS/2 og USB (delenummer 
7T0201) dersom en ønsker tilkobling til en USB port. Vær obs på at det er mulig å benytte 
andre tilkoblinger enn PS/2 men en kan ikke garantere funksjonaliteten. Se og kapittel 3.5. 
 

 
 

4.1.2 Mottaker for trådløs bryter, 7T03 
Denne mottakeren kan tilkobles hvilken som helst bryter og muliggjør trådløs bruk av Keo. 

4.1.3 Backup til PC, 7T04 
Dette er et sett med CD og seriekabel. Programvaren gir en mulighet for å ta backup av 
fjernkontrollens program, enten full backup eller bare delvis. Programvaren er på Fransk. Se 
og kapittel 3.7. 

4.1.4 Tilkoblingskabel mellom Keo og elektrisk rull estol med P&G, 7T04 
Denne kabelen gjør at en kan styre Keo fra rullestolens kontrollpinne. Penny & Giles 
kontrollenhetene som er kompatible med Keo er: D50 195 eller D50 196 Pilot Plus med ACM 
module access. 
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4.1.5 Tilkoblingskabel mellom Keo og elektrisk rull estol med Invacare, 7T05 
Denne kabelen gjør at en kan styre Keo fra rullestolens kontrollpinne. Keo kan tilkobles 
ECU-boksen men bare kontrollenhetene REM 24 SD produsert etter 1. juni 2005 kan bli 
riktig innstilt med Wizard Invacare Software. Disse kontrollene kan enkelt identifiseres på at 
de har 3 tilkoblinger på nedre kant. 

4.1.6 Fastmontering 
Keo fjernkontroll er utviklet for å bli brukt fastmontert. Når den installeres på rullestol 
anbefales det at den monteres pekende på skrå oppover. Dette vil gi god spredning av lyset fra 
senderen og god utnyttelse av refleksjoner i rommet samt at det vil bli lettere for brukeren å se 
displayet på senderen. Det må ikke være hindringer foran senderen som stopper IR-lyset.  
 
Fjernkontrollen kan utstyres med monteringsbrakett (ekstrautstyr) med arm. Brakett 7T07 
skal benyttes mens armen har dele-
nummer 7T21. Montering skjer ved å 
plassere de to tappene i braketten inn i 
motsvarende hull på baksiden av Keo, 
deretter skrus den fast i det gjengede 
hullet. Braketten skrus fast i enden av 
armen. 

4.2 Elektriske tilkoblinger 
Det er kontakter i nedre kant av fjernkontrollen for tilkobling av: 
• Ekstern bryter, 3,5 mm jack. 
• Strømforsyning. 
• PC/joystick, RJ45. 
 

 

4.3 Resirkulering 
Følgende skal gjøres på Picomed's fjernkontroller med display ved resirkulering. Ved behov 
for arkivering, ta kopi av denne siden, fyll ut serienummer og kryss av for hvert punkt som 
utføres, sett dato og signatur foran avkrysningsboks: 
� Serienummer:   
� Se over senderen og sjekk at den ikke er utsatt for fysiske skader, brudd og sprekker i 

boks og skjerm. 
� Rengjør. 
� Sjekk at fjernkontrollen fungerer normalt. 

� For funksjonstest må en ha en mottager tilgjengelig. Både mottager og IR-senderen 
må programmeres med samme innhold. 

� Sjekk deretter at mottageren mottar IR og at den reagerer som forutsatt på dette 
signalet. 
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� Sjekk at display på fjernkontrollen oppfører seg riktig ved sending av IR-signal. 
� Utfør fabrikkinstilling med å slette alt. 
� Legg den til lading og sørg for at den er fulladet før den legges til lager. 
� Gå inn i programmeringsmenyen og slå den helt av. 

4.4 Tekniske data 
Type Keo opplærbar fjernkontroll for infrarødt lys. 

Tilleggsmodul: Bluetooth® modul. 
Betjening Berøringsskjerm, ekstern bryter, ekstern trådløs bryter, joystick. 
Antall kanaler/signaler Programmerbar og avhengig av behov. Kan legge flere IR-signaler 

til hver tast. Ved trykk & hold repeteres alle signaler. 
Maksimalt antall signaler Ca 250 IR-signaler kan læres inn. 
Antall sider Standard med 8 stk 3x3 menyer og 1 stk 4 x5 meny. 

Kan lage brukerdefinerte menyer (3x3 og 4x5) i tillegg. 
Intern strømforsyning Lithium-ion 7.2V/1000mAh oppladbart batteri. 
Batterilevetid Ca 1-3 dager avhengig av bruksmønster. 

Sparemodus etter 30 sekunder (programmerbar verdi). 
Ekstern strømforsyning 12 VDC. 
Energiutsendelse Infrarødt lys, λ = 940-950 nm. 

RF-signaler i henhold til Bluetooth® reglene. 
RF-signaler for trådløs bryter. 

Brukstemperatur 0 til +55° C. 
Mål LxBxH: 130 x 95 x 40 mm. 
Vekt 260 g med batteri. 
Skjerm Trykkfølsom punktmatrise, 82 x 62 mm. 
Programmerbare parametere Stort antall programmerbare innstillinger, for eksempel lys (av/på, 

styrke og tid), skjelvefilter (hold-tid, pausetid), kontrast på skjerm. 
Avfallshåndtering Kastes som elektronikkavfall eller leveres inn til leverandør for 

kassering. Se og eget punkt om batterier. 
Utviklet og produsert av PROTEOR Handicap Technologie, Frankrike. 
Markedsført i Norge av Picomed as, N-4993 Sundebru. 
 

4.5 CE merking 
Produktet er i henhold til gjeldende EØS/EU direktiver med tilhørende Norske forskrifter og 
harmoniserte standarder CE-merket. Den tilhørende samsvarserklæringen er i engelsk 
utførelse. 
 
Keo er ikke godkjent som et oppkalls, alarm eller sikkerhetssystem. Den er ikke utviklet for å 
være i kontakt med bruker hele tiden, det vil si den skal ikke bæres i hånden hele tiden. Det 
gis ingen garantier dersom ikke godkjent tilbehør benyttes og det tas intet ansvar for skader 
som oppstår ved bruk av Keo eller utstyr som denne styrer, heller ikke for skader på utstyr når 
Keo styres fra rullestol. Keo skal ikke åpnes eller demonteres av andre enn produsenten eller 
leverandøren. Benytt nødvendig tilbehør for å unngå at Keo faller ned og skades. Dersom 
dette skjer, test alle funksjoner; tastatur, bryter, trådløs bryter, infrarød sending, eventuell 
tilkoblet Bluetooth® modul. Den skal bare benyttes av brukere og til den type bruk som den 
er utviklet og produsert for. 


