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Tryckknappar Inställning av kontrast på LCD-skärm 
 

CANCEL tryckknapp för att återgå 

till föregående meny. För att återgå 

till den första menyposten i 

huvudmenyn håller du in knappen i 

minst tre sekunder. 
 

INFO tryckknapp för att visa 

ytterligare information, gå till 

lösenordsvyn och justera LCD-

kontrasten. 

 
    Aktivera eller bekräfta en funktion 

med tryckknappen ENTER. 
 
 

   pil UPP navigeringstryckknapp för 

att röra sig uppåt i menyn eller 
öka ett numeriskt värde. 

 
 

   pil NER navigeringstryckknapp för att 
flytta nedåt i menyn eller minska ett 
numeriskt värde. 

 
 

    pil VÄNSTER 

navigeringstryckknapp för att flytta 
bakåt i en parallell meny eller välja 
siffra i ett numeriskt värde. 

 
pil HÖGER navigeringstryckknapp 

för att flytta framåt i en parallell 

meny eller välja en siffra i ett 

numeriskt värde. 

1. På den lokala HMI, tryck  och   
 
2. Ange lösenordet med fyra siffror och 

tryck på . 
 

3. Tryck  och justera kontrasten. 
 

 För att öka kontrasten trycker du på 

. 
 

 För att minska kontrasten trycker du 

på . 
 
4. För att återgå till huvudmenyn, tryck på 

. 

 
 

 
 



 

LED-enheter 
 

LED-lamporna på det lokala gränssnittet kan konfigureras i 
VAMPSET: 

 

Lysdioder Innebörd Åtgärd/Anmärkning 

Power lysdiod tänd 

 

Matningsspänningen påkopplad Normalt driftstillstånd 

Error lysdiod tänd Internt fel, fungerar parallellt med 
självövervakningens utgångsrelä 

Reläet försöker starta om 
[REBOOT]. Kontakta service 
om fellampan förblir tänd. 

Com lysdiod tänd eller 
blinker 

Seriekommunikation i bruk och 
överför information. 

Normalt drifttillstånd 

Alarm lysdiod tänd En eller flera signaler som blivit 
kopplade till utgången AL i 
utgångsmatrisen har aktiverats. 

Lysdioden är tänd tills 
signalen som aktiverade 
lysdioden har blivit återställt. 

Trip lysdiod tänd En eller flera signaler som blivit 
kopplade till utgången Tr i 
utgångsmatrisen har aktiverats. 

Lysdioden är tänd tills 
signalen som aktiverade 
lysdioden har blivit återställt. 

Lysdiod A- C tänds Applikationsrelaterade indikatorer Konfigurerbara 

 
 
 

Återställning av indikatorer och utgångsreläer 

 

Alla indikatorer och utgångsreläer kan konfigureras för självhållning 
efter funktion. 

 
Indikatorer och reläer med självhållning kan återställas på flera olika 
sätt: 
• I larmlistan, gå tillbaka till startdisplayen genom att trycka på 

 i ca. 3s. Återställ sedan de självhållna indikatorerna och 

utgångsreläerna genom att trycka på . 

• Bekräfta händelserna i larmlistan en i taget genom att trycka på 

 flera gånger. Återställ sedan indikatorerna och 

utgångsreläerna med självhållning på ursprungsskärmen genom 

att trycka på . 

 

Indikatorerna och reläerna med självhållning kan också återställas via 
kommunikationsbussen eller via en därtill konfigurerad digital ingång. 
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