
 

 

 

 

 

 

1. Tryckknappar för navigering 

2. Programmerbara lysdioder 

3. LCD 

4. Lokal port 

5. Manövreringsknappar för brytare 

Tryckknappar 

 

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. 

 

Programmerbar funktionsknapp. Som förval är F1 kopplad till Virtuell ingång 
1 (VI1) On/Off. 

 

Programmerbar funktionsknapp. Som förval är F2 kopplad till Virtuell ingång 
2 (VI2) On/Off. 

 
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. 

 
Manöver TILL-knapp 

 
Manöver FRÅN-knapp 

 

 

 

 



LED-enheter 
 

Lysdioderna på det lokala gränssnittet kan konfigureras i VAMPSET. 
 

För att anpassa LED-texterna på det lokala gränssnittet kan texterna skrivas 
in i en mall och sedan skrivas ut på en OH-film. OH-filmerna kan placeras i 
fickorna bredvid LED-lamporna. 
 

Ange lösenord 

1. På den lokala HMI, tryck  och . 
 

2. Ange det fyrsiffriga lösenordet och tryck . 
 

Inställning av kontrast på LCD-skärm 

1. Tryck  och justera kontrasten. 
 
 För att öka kontrasten, tryck på . 

 
 För att minska kontrasten, tryck på . 
 

2. För att återgå till huvudmenyn, tryck på . 
 
Återställning av indikatorer och utgångsreläer med självhållning 

1. Tryck . 
 

 För återställning, tryck på . 
 

 Välj “Återställ / Release” och tryck på . 

Manövrera objekt (då lösenordet angetts och selective control är aktiverad) 
 

Då selective control är aktiverad, krävs en bekräftelse av manövern 

(select-execute) 

 

1. Tryck  för att slå TILL objektet. 
 

 Tryck  på nytt för att bekräfta tillslaget. 

 Tryck  för att avbryta. 
 

2. Tryck  för att slå FRÅN objektet. 

 Tryck  på nytt för att bekräfta frånslaget. 

 Tryck  för att avbryta. 
 

Manövrera objekt (då lösenordet angetts och direct control är aktiverad) 
Då direct control är aktiverad, görs manövern direkt utan krav på bekräftelse 
  

1. Tryck  för att slå TILL objektet. 

2. Tryck  för att slå FRÅN objektet. 
 
 
 


