
 

 
 

 
 
 
 
 

 

1. Tryckknappar för navigering 

2. Lysdioder (LED) 

3. LCD 

4. Lokal port 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 förva l  ä r  F1 kopp lad t i l l  V i r tue l l  

ingång 1 (VI1)  On/Of f .  

 

Programmerbar funktionsknapp. Som förva l  ä r  F2 kopp lad t i l l  V i r tue l l  

ingång 2 (VI2)  On/Of f .  

 
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. 
 
 

 

 

 
 

 
 



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. 

  
 
 Inställning av kontrast på LCD-skärm 
 

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 . 
 

Återställning av indikatorer och utgångsreläer med självhållning 

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. 

  
 
 

Lysdioder Innebörd Åtgärd / Anmärkning 

Power LED tänd Matningsspänningen påkopplad Normalt driftstillstånd 

Error LED tänd Internt fel, fungerar parallellt med 

självövervakningens utgångsrelä 

Reläet försöker starta om 

[REBOOT]. Kontakta service om 

fellampan förblir tänd. 

A – H LED tänds Applikationsrelaterade indikatorer Konfigurerbara 

F1 / F2 LED tänd Motsvarande funktionsknapp trycks 

ner/aktiveras 

Beroende på funktionen som 

har programmerats i F1/F2 


