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1.1 Navigation imenuerne
De tre knapper , og på kontrolpanelet bruges til at navigere imenuerne.
Følg disse trin for at navigere imenuerne:

Trin Handling Resultat/illustration

1
Vælgenmenuvedat trykkepå eller . indtil denvalgtemenu
vises.

Indikatoren for denvalgtemenu lyser.

2
Åbnmenuenvedat trykkepå .

Menuindikatorenbegynder at blinke.

3
Brug eller til at rulle gennemmenuen.

4
Forladmenuenvedhjælpaf oggå til [EXIT].
Trykpå .

Menuindikatorenholder opmedat
blinke.

BEMÆRK!Allemenulister er cirkulære. Nederst i hver enkeltmenufinder du [EXIT]. Denhurtigstemetode til at
navigeredertil er vedat trykkepå éngangefter at haveåbnet enmenu.

1.2 Adgangsniveauer
Følgende adgangsniveauer og handlinger er til rådighed i styresystemet:

Adgangsni-
veau

Tilgængeligehandlinger Kommentar

ACCESS Sealle procesdata

ACCESS* ■ Sealle procesdata
■ Juster relevanteparametre (indstil værdi for

RL, nulstil h eller kWhosv.)

ACCESS** ■ Niveau2er kun for udvalgtemedarbejdere
(kvalificeredemedarbejdereellerMunters
Service)

■ Hvisduveden fejl har nået detteniveau, bruger
dukoden0000 for at vende tilbage til niveau1.
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1.3 Adgang til styresystemet
Styresystemets indstillinger og tællere er beskyttetmoduautoriseret ændring ved hjælp af to
adgangsniveauer. Se også afsnit 1.2,Adgangsniveauer.
Følg disse trin for at få adgang til systemet:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Duskal have "énstjerne"-adgang for at kunneændre
indstillingerne. Gå til funktionsmenuenFunctions, seafsnit
1.1,Navigation imenuerne.

Menuindikatorenblinker.

2
Rul op til [ACCESS ] vedhjælpaf .

3
Trykoghold indtil [ACCESS ] skifter til [ACCESS*].

Systemet er nu låst op, ogdukan
foretagenye indstillinger eller nulstille
tællerne.

4 Der findeset højereadgangsniveaumedpinkodebeskyttelse; "to
stjerner". Hvis der gøres forsøgpåat gå til et højereadgangsniveau,
mensmaskinener slukket, skifter visningenpådisplayet til [0000].
Trykpå firegange, indtil [ACCESS*] vises igen.

BEMÆRK!Systemet vender automatisk tilbage til låst tilstandefter femminutters inaktivitet.

BEMÆRK!Systemet starter altid i låst tilstandefter at væreblevet tændt, uanset hvilket adgangsniveau, det
befandt sig i, før strømmenblevafbrudt.

Følg disse trin for at tvinge systemet i låst tilstand:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Sørg for, at anlægget er slukket.

2 Gå til funktionsmenuen "Functions".

3 Naviger til [ACCESS*]. Segenerelle instruktioner i afsnit
1.1,Navigation imenuerne.

4 Start anlægget vedat trykkepå tænd/sluk-knappen. Dengrønne lampe lyser.

5
Trykoghold indtil [ACCESS* ] skifter til [ACCESS].

Systemet er nu låst, ogdukan foretage
nye indstillinger eller nulstille tællerne.
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1.4 Ændringafsystemindstillingerne
Du skal have "én stjerne"-adgang for at kunneændre indstillingerne, se 1.3,Adgang til styresystemet .
Følg disse trin for at ændre systemindstillingerne:

Trin Handling Resultat/illustration

1
Naviger til denparameter, duvilændre, vedhjælpaf eller .

2
Trykpå .

Indstillingenbegynder at blinke.

3
Skift værdi vedhjælpaf og .

4
Bekræft dennye indstillingmed .

Indstillingenholder opmedat blinke.

BEMÆRK!Hvisdennye indstilling ikkebekræftes inden for 30sekunder, skifter displayet tilbage til dengamle
indstilling.

BEMÆRK!Skrivebeskyttedeværdier kan ikkeændres. Debegynder ikkeat blinke, hvis du trykker på
uanset adgangsniveau.

1.5 Nulstillingaf enalarm
Følg disse trin for at nulstille en alarm:

Trin Handling Resultat/illustration

1 Skriv alarmmeddelelsenned, før dunulstiller alarmen. Oplysningerne
kanværenyttigeunder fejlfindingen.

2 Vent, indtil affugterener stoppet.
Trykpå .

Visningenpådisplayet skifter til
[RstNO], og [NO]blinker.

3
Skift [NO] til [YES]vedat trykkepåenten eller .
Bekræft vedat trykkepå .

Nåralarmenerblevet nulstillet, vender
menusystemet tilbage til startposition.

BEMÆRK!Hvisårsagen til enalarm ikkeer afhjulpet, kanalarmenbliveaktiveret igenefter nulstilling, også
selvomaffugterener stoppet.
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