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1.1 Valikoissa liikkuminen
Kolmepainiketta , ja ohjauspaneelissamahdollistavat valikoissa liikkumisen.
Liiku valikoissa seuraavasti:

Vaihe Toimenpide Tulos/Kuva

1
Valitse valikkopainikkeella tai . kunnesvalittu valikko tulee
näkyviin.

Valitun valikonmerkkivalopalaa.

2
Siirry valikkoonpainamalla painiketta .

Valikonmerkkivaloalkaavilkkua.

3
Käytäpainiketta tai valikonvierittämiseen.

4
Poistu valikostapainikkeella ja siirry kohtaan [EXIT] (LOPETA).
Paina .

Valikonmerkkivalo lakkaavilkkumasta.

HUOMAUTUS!Kaikki valikkoluettelot ovat pyöreitä. Jokaisenvalikon lopussaonvaihtoehto [EXIT]
(LOPETA).Nopeimminpääset sinnevalitsemalla yhdenkerranvalikkoonsiirryttyäsi.

1.2 Käyttöoikeustasot
Valvontajärjestelmässä on käytettävissä seuraavat käyttöoikeustasot ja toimenpiteet:

Käyt-
töoikeusta-
sot

Käytettävissäolevat toimenpiteet Kommentti

KÄYT-
TÖOIKEUS

Näytä kaikki käsittelytiedot

KÄYT-
TÖOIKEUS
*

■ Näytä kaikki käsittelytiedot
■ Säädäasianmukaiset parametrit (asetaarvo

RH,nollaah tai kWh jne.)

KÄYT-
TÖOIKEUS
**

■ Taso2onvainerikoistuneelle henkilökunnalle
(pätevähenkilökunta taiMuntersService)

■ Josolet vahingossapäässyt tälle tasolle, voit
palata tasolle 1 koodilla 0000.
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1.3 Ohjausjärjestelmänkäyttö
Ohjausjärjestelmän asetukset ja laskurit on suojattu luvattomiltamuutoksilta käyttämällä kahta
käyttöoikeustasoa. Lisätietoja onmyös kohdassa 1.2, Käyttöoikeustasot.
Pääset käyttämään järjestelmää näiden ohjeiden avulla:

Vaihe Toimenpide Tulos/Kuva

1 Asetustenmuuttamiseenvaaditaan "yhden tähden"
käyttöoikeus. MeneFunctions (Toiminnot) -valikkoon, ks.
kohta1.1,Valikoissa liikkuminen.

Valikonmerkkivalo vilkkuu.

2
Vieritä kohtaan [ACCESS ]painikkeella .

3
Pidäpainettuna kunnes [ACCESS ] vaihtuu tekstiin [ACCESS*].

Järjestelmän lukitusonnyt avattu, ja on
mahdollista tehdäuusiaasetuksia tai
nollata laskurit.

4 Korkeampi,PIN-koodilla suojattu, "kahden tähden" käyttöoikeustaso
onolemassa. Joskorkeammalle käyttöoikeustasolle yritetään
päästä konesammutettuna, näytölle tulee teksti [0000].
Paina neljä kertaa, kunnes [ACCESS*] näkyy jälleen.

HUOMAUTUS! Järjestelmäpalaaautomaattisesti lukittuun tilaan, kunonkulunut viisiminuuttia ilman
toimintaa.

HUOMAUTUS! Järjestelmäkäynnistyyaina lukitussa tilassavirrankytkemisen jälkeen riippumatta
käyttöoikeustasostaennensähkökatkosta.

Voit pakottaa järjestelmän lukittuun tilaan näiden ohjeiden avulla:

Vaihe Toimenpide Tulos/Kuva

1 Varmista, että yksikköonsammutettu.

2 Mene "Functions" (Toiminnot) -valikkoon.

3 Siirry kohtaan [ACCESS*]. Katsoyleinenohje kohdasta
1.1,Valikoissa liikkuminen.

4 Käynnistä laite painamallaOn/Off-painiketta. Vihreävalopalaa.

5
Pidäpainettuna kunnes [ACCESS* ] vaihtuu tekstiin [ACCESS ].

Järjestelmäonnyt lukittu, eikäuusien
asetusten tekeminen tai laskureiden
nollaaminenolemahdollista.
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1.4 Järjestelmänasetustenmuuttaminen
Asetuksiamuuttaaksesi tarvitset "yhden tähden" käyttöoikeuden, katso 1.3, Ohjausjärjestelmän käyttö .
Pääsetmuuttamaan järjestelmän asetuksia näiden ohjeiden avulla:

Vaihe Toimenpide Tulos/Kuva

1
Siirrymuutettavanparametrin kohdalle painikkeella tai .

2
Paina .

Asetusalkaavilkkua.

3
Muutaarvovalitsemalla ja .

4
Vahvistauusi asetus valitsemalla .

Asetus lakkaavilkkumasta.

HUOMAUTUS! Josuuttaasetustaei vahvisteta30sekunnin kuluessa, näyttöpalaavanhaanasetukseen.

HUOMAUTUS!Vain luku -asetuksiaei voimuuttaa. Neeivät ala vilkkua, jospainiketta painetaan,
käyttöoikeustasosta riippumatta.

1.5 Kuittaahälytys
Voit kuitata hälytyksen näiden ohjeiden avulla:

Vaihe Toimenpide Tulos/Kuva

1 Kirjoita hälytysviestimuistiin ennenhälytyksenkuittaamista. Sen
sisältämistä tiedoista voi olla apuavianmäärityksessä.

2 Odota, kunnes ilmankuivainonpysähtynyt.
Paina .

Näytön tekstiksi vaihtuu
[RstNO]ja [NO]vilkkuu.

3
Vaihda [NO]sanaksi [YES]valitsemalla joko tai .
Vahvistapainamalla painiketta .

Kunhälytysonkuitattu, valikkojär-
jestelmäpalaaalkuasentoonsa.

HUOMAUTUS! Joshälytyksensyyonedelleenolemassa, hälytys voi palata kuittauksen jälkeen, vaikka
ilmankuivainolisi pysähdyksissä.
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