6901
Programmering av anropsnummer(ID)
Före programmering kan påbörjas måste portapparaten vara programmerad samt alla svarsapparater vara installerade. Det finns tre olika programmeringsdelar; tilldelning av anropsnummer, tilldelning av sekundärt anropsnummer (för svarsapparater som ska ha samma anropsnummer som annan tidigare programmerad svarsapparat)
samt programmering av knapparna på svarsapparaten (för t ex internkommunikation).
Programmering måste ske med systemet driftsatt, utan någon aktiv kommunikation. Programmering sker mot portapparat med PANEL ID=1.
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Programmering av primärt anropsnummer(ID):
1. Tryck och håll in
2. Tryck och håll in
samtidigt som , släpp båda
knapparna när den röda dioden börjar blinka. Tryck
och håll därefter in (inom 5sek) tills en ton hörs
från svarsapparaten. Släpp .
3. Nu är kommunikation upprättad mellan portapparat
och svarsapparat. Inom 25 sekunder måste nu en av
följande procedurer utföras på portapparaten:
- Om portapparaten har display och knappsats:
Skriv in primärt anropsnummer(ID)(1-200) 		
följt av klocksymbol
- Om portapparaten har en knapp för varje lägenhet:
Tryck in den knapp som svarsapparaten ska 		
svara på.
4. Klart!

Programmering av sekundärt anropsnummer(ID):
1. Tryck och håll in
2. Tryck och håll in
samtidigt som , släpp båda
knapparna när den röda dioden börjar blinka. Tryck
och håll därefter in
och
(inom 5sek) tills en ton
hörs från svarsapparaten. Släpp
och .
3. Nu är kommunikation upprättad mellan portapparat
och svarsapparat. Inom 25 sekunder måste nu en av
följande procedurer utföras på portapparaten:
- Om portapparaten har display och knappsats:
Skriv in samma primära anropsnummer(ID)(1-200)
som huvudsvarsapparaten har följt av klocksymbol
- Om portapparaten har en knapp för varje lägenhet:
Tryck in samma knapp som huvudsvarsapparaten
svarar på.
4. Klart!

Anslutningar
Återställning av samtliga inställningar i
svarsapparaten(RESET):
1 , 2 Busslinga
1. Tryck och håll in .
4 Jordreferens
2. Tryck och håll in
samtidigt som , släpp båda
Extern mekaniska
knapparna när den röda dioden börjar blinka. Släpp
5
ringklocka +12V
och .
(mot 6S)
3. Tryck och håll in .
Extern summer
4. Vänta till apparaten piper. Under tiden pipet hörs,
6S
(mot 4)
släpp , tryck och släpp .
Ringklocka vid
Nu är svarsapparaten återställd till fabriksinställningar.
6P lägenhetsdörr
För att testa om återställningen lyckades:
(mot 4)
Tryck . Om svarsapparaten piper tre gånger i snabb
följd lyckades återställningen.
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