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TREX
Portabel mottagare

Bruksanvisning
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Visa larmlistan

Markera Larmlista i huvudmenyn och tryck OK.

Bläddra mellan larmen med pil upp och pil ner. 
Det senaste larmet fi nns överst i listan.

Symbolerna har följande betydelse:
 Larmet har lästs
 Detta är ett normalt larm (t.ex. ATOM)
 Detta är ett tekniskt larm
 Detta är en positionsangivelse

Tryck OK när du står på det larm som du vill 
veta mer om. Detaljerna för larmet kommer 
att visas. Tryck pil upp och pil ner för att visa 
all information.

Tiden då larmet togs emot

Larmtyp (orsak till larmet)

Identifi kation

Utrustningstyp

Position för larmet om denna fi nns

Radiokod
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Översikt

 1. Meddelandeindikator
 2. Larmsignal på/av
 3. Vibrator på/av
 4. Aktuell tid
 5. Identitet
 6. Batteriindikator
 7. Aktuellt datum
 8. På/av, gå upp i meny
 9. Kvittera larm, Assistanslarm
 10. Gå ner i meny
 11. Laddning, programmering
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Declaration of Conformity
We NEAT Electronics AB, Varuvägen 2, 246 42 Löddeköpinge, declare 
under our sole responsibility that our product TREX, NE10 04007-01, is 
in conformity with the directives 1999/5/CE, 73/23/CE and 89/336/CEE 
and conforms to the standards:

Safety:  EN60950-1:2001
EMC: EN 301489-3 v1.4.1 Class I
Radio:  EN 300220-3 v1.1.1

Löddeköpinge, October 2005

Lars Nyström
Managing director NEAT Electronics AB

Sätta på TREX
Tryck knappen • pil upp en kort stund

Om TREX inte startar, eller om den omedelbart stängs av, • 
 anslut laddaren till uttaget 11, se sid. 3

Stänga av TREX
Tryck och håll knappen • pil upp nere i tre sekunder tills 

 teckenfönstret släcks

Navigera i menyn
Tryck knappen • pil ner för att gå in i menyn

Tryck • pil upp eller pil ner för att växla mellan menyvalen

För att välja ett menyval, tryck OK• 

Om du vill återgå till normalläget, välj • Avbryt som alltid fi nns 
 längst upp i menyn

Teckenfönstret vid larm
Vid larm kommer raderna i teckenfönstret att betyda följande:
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Larmtyp (orsak till larmet)

Identifi kation

Utrustningstyp
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Ange konfi guration

Markera Konfi guration i menyn 
Programmering och tryck sedan OK.

Om endast en TREX används i systemet, 
markera Ensam TREX och tryck sedan OK.

Om det används mer än en TREX eller annan 
mottagare i systemet, markera Flera TREX 
och tryck OK. 

Notera att larmsändaren ATOM inte kommer 
att visa grönt ljus när larm sänds i denna 
konfi guration.
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Assistanslarm

Tryck och håll nere knappen OK under 3 
sekunder tills texten Assistanslarm visas.

Larmet skickas nu till övriga TREX-enheter 
inom täckningsområdet.

Viktig information

Behandla produkten varsamt. Försök inte plocka isär 
produkten. Bara personal som är auktoriserad av NEAT 
Electronics bör utföra service.

Utsätt inte produkten för öppen eld, tända tobaksprodukter 
eller temperaturer över 60°C.

När den här symbolen fi nns på produkten eller förpackningen 
innebär det att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. 
Den uttjänta produkten ska istället lämnas på för ändamålet 
avsett återvinningsställe eller skickas till NEAT Electronics. 
Tänk på att återvinning av material sparar miljön och bevarar 
naturtillgångarna.
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Ta bort sändare eller position

Markera Ta bort sändare eller Ta bort position 
i menyn Programmering beroende på vad du 
vill ta bort. Tryck OK.

Markera sändaren eller positionen som du vill 
ta bort och tryck OK.

Radiokoden kommer att visas tillsammans 
med tillhörande information. Tryck på någon 
knapp för att gå vidare.

Markera nästa sändare som du vill ta bort 
eller tryck bara på OK om du är klar.

Tryck OK om du vill fortsätta eller tryck 
pil upp eller pil ner om du vill avbryta 
borttagningen.
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Ställ datum och tid

Tryck pil ner 3 gånger tills menyvalet 
Inställningar är markerat. Tryck OK.

Tryck pil ner 6 gånger tills menyvalet 
Tid och datum är markerat. Tryck OK.

Tryck pil upp tills aktuellt år visas. 
Tryck OK.

Tryck pil upp eller pil ner tills aktuell månad 
visas. Tryck OK. 

Upprepa proceduren för dag, timmar och 
minuter.

När texten Ok är markerad och tiden är 
korrekt, tryck pil ner och sedan OK. 

För att ändra ett fält, tryck OK och upprepa 
sedan proceduren från början.



Komma i gång
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1. Anslut laddaren 2. Sätt på TREX genom att
 trycka på pil upp

3. Vänta tills batteriladdnings-
 symbolen försvinner

4. Ta bort laddaren

≈4 timmar
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Ställa andra parametrar

I menyn Inställningar fi nns möjlighet till att 
ändra egenskaperna hos TREX, bland annat:

Ljudnivå
Vibrator
Larmsignal
Belysning
Knappljud

Markera parametern du vill ändra och tryck OK.

Den aktuella inställningen är markerad med 
en bock. Välj det nya värdet och tryck OK.
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Lägg till sändare

Markera Lägg till sändare i menyn 
Programmering och tryck OK.

Aktivera sändaren som du vill ansluta. Om 
det till exempel är en bärbar larmsändare 
ATOM, tryck på den röda knappen.

Bläddra mellan de olika identifi kationerna 
genom att trycka pil upp och pil ner. När 
du har valt den mest lämpliga texten, tryck 
OK. Om du väljer Inget ID så kommer 
identifi kationsraden inte att visas när larm 
anländer.

Välj ett nummer som beskriver användaren, 
till exempel rumsnummer. Växla mellan 
fälten genom att trycka OK och ändra 
det markerade fältet med pilarna. För att 
avsluta, markera Ok, tryck pil ner och 
därefter OK. Nummer noll gör att numret 
inte visas när larmet anländer.

Växla mellan de olika utrustningstyperna 
genom att trycka pil upp och pil ner. När 
du har valt rätt utrustning, tryck OK. Om 
du väljer Ingen så kommer raden med 
utrustning inte visas när larmet anländer.
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Lägg till position

Ta fram din D-ATOM och var säker på 
att du står utanför fältet från D-POS. 
Markera sedan Lägg till position i menyn 
Programmering och tryck OK.

Gå in i fältet så att D-ATOM sänder. TREXen 
kommer att pipa när den tagit emot 
sändningen.

Bläddra mellan de olika identifi kationerna 
genom att trycka pil upp och pil ner. Välj en 
text som kan associeras med positionen, till 
exempel Dörr eller Entré. Tryck OK.

Välj ett nummer för att beskriva positionen, 
till exempel ett dörrnummer. Växla mellan 
fälten genom att trycka OK och ändra 
det markerade fältet med pilarna. För att 
avsluta, markera Ok, tryck pil ner och 
därefter OK. Nummer noll gör att numret 
inte visas när larmet anländer.


