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Notera: Produkten har ersatts av IR-adapter U2IR som är en USB-ansluten handenhet 
som ansluts till PC med programvaran PILCAT för kommunikation med aktiva don via 
IR och med programvaran PSDU för kommunikation med övriga regulatorer.
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