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Ansvarsfriskrivning
Ingen del av detta dokument får reproduceras i någon form utan upphovsrättsinnehavarens
skriftliga tillstånd.
Innehållet i detta dokument kan revideras utan föregående meddelande på grund av
utveckling inom metodik, design och tillverkning. nWise ansvarar inte för eventuella fel eller
skador av något slag som uppstår på grund av användningen av detta dokument.

Varumärken
MMX® är ett registrerat varumärke som tillhör nWise AB.
Företags- och produktnamn omnämnda i detta dokument är varumärken som tillhör
respektive företag. Omnämnandet av produkter från tredje part är endast för informativt syfte
och utgör varken en uppmaning eller rekommendation. nWise tar inget ansvar beträffande
funktionen i dessa produkter.
Samtliga varumärken tillhör sina respektive ägare.
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1 Välkommen till myMMX® Varseblivning
Med myMMX® Varseblivning kan du koppla ringsignalen från myMMX® Text och myMMX® TC
till standard varseblivningsenheter hemma eller på arbetsplatsen.
Den här guiden beskriver hur man installerar produkten i PC:n. Observera att efter det att du
installerar Varseblivningsadapter i din PC, kan du koppla upp den mot varseblivningsutrustningen som du har hemma eller på arbetsplatsen.
myMMX® Varseblivning kan kopplas upp mot de flesta varseblivningssystem som levereras på
den svenska marknaden enligt avtal med Regionernas hjälpmedelscentraler.

1.1 Innan du installerar myMMX® Varseblivning
Innan du börjar använda myMMX text, kontrollera att:
•

Kontrollera att du har installerat myMMX® på din PC och att din utrustning fungerar.

•

Kontrollera att din utrustning för varseblivning är installerad och fungerar.

1.2 Så här använder du denna guide
Ta dig tid till att bekanta dig med den här användarguiden och läs de avsnitt som är av intresse
för dig.
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2 Installation
Nedan beskrivs hur myMMX varseblivning installeras.

2.1 Koppla in
Koppla in din varseblivnings utrustning (se bild nedan) i din PCs USB-input.

2.2 Sök efter enhetshanterare i Windows
När du har kopplat in kabeln, bör du söka efter enheten i Windows. Öppna upp sökfältet på din
PC och sök efter enhetshanteraren för att sedan klicka på ikonen.
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2.3 Välj Port (COM)
För att använda utrustning, måste du välja en Port (COM) i Windows. Det gör du genom att gå
till portar och tryck på portar (COM) för att se din varseblivnings utrustning.

2.4 Välj utrustning
Nästa steg är att välja vilken utrustning du vill installera på din PC genom att klicka på ikonen.
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2.5 Drivrutin
För att kunna skicka en ringsignal till varseblivningen, måste du installera och/eller uppdatera
drivrutinen på den valda COM port.
Du gör detta genom att välja installera/uppdatera drivrutiner, enligt bilden nedan.

3 Koppla upp till din varseblivning
Nu är utrustningen installerat till din PC. Du kan nu koppla upp till den externa varseblivning
som du har hemma eller på arbetsplatsen.
Följ gärna instruktioner som du har fått med din produkt.
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