Introduktion
Fra fabrikkens
Husk! Programmering I Mas-HamiltonAuditcon er en batteridrevetelektroniskkombinationslAs.
sombor andresumiddelbanefter
og testningskal ALTID I sideer lisen programmeret
medMasterbrugerkode
foretages med 6ben

I modtagelsen.

lige
manual.
Dennemanualer beregnetsomet supplementtil denoriginaleengelsk-sprogede

Dell: Lasesfsrst
I fabrikstilstand, kan

I Nar du modtagerl6seni fabrikstilstand,skal du selv foretageden forste programmenng.

lisen ibnes med koden I Det er underderneprogrammering,
du fortaller lisen hvordandenskalopforesig.

s02550.

Den forste kode, der skal programmeres.er superrnasterkoden.
Denne kode brugestil at

Onskerdu at bruge
supermasterfunktionen,skal denne
programmeressomdet
allerfsrste.Hvis
programmeringenaf
dennefunktion
springesover, er
mulishedenfor at
bruge funktionen
seneretabt.

hvis enbrugerkode
er mistet.
I sattel6sentilbagetil fabrikstilstand,
I
I
I
I
I
I

Lisen kanmaximaltbetjenes
af to forskelligekoder.Lisen kanbringestil at fungerei enrcn
enkelt-ellerdobbeltbrugertilstand.
I de forskelligeprogrammeringseksempler.
har vi f.eks.brugtkoden123456.Du oplordres
Den skalblot vare p&
til at valge enpersonligkodeder er forskelligfra detteeksempel.
sekscifhe.

I Fabrikskodener: 50 25 50
er: 12 09 43
I Fabriks-sup€rmast€rkoden

Programmer
Super-masterbruger
kode(frafabrikstilstand)
Super-masterkoden
anvendesudelukkende
til at tilbagestillelisen
til fabrikstilstand.
Kodenskal endres fra
fabrikskodenfor at
aktiveres.

1.TastENTERog 0. Gronlampeblinker.OBS!Hvis super-masterkoden
er permanent
frakoblet,vil du fi en fejlmeddellelse(fem gronneblink)
2. Tastsupermaster-fabrikskode:
120943.Gronlampeblinker.OBS!Hvis super(femgrome blink)
masterkoden
alleredeer indstillet,vil du fii en fejtneddellelse
3. Tastny supermasterkode
F.eks:123456.
Gronlampeblinker.
4. Gentaglinie 3 for bekeftelseafny kode.Gronlampeblinler to gange

,?ENDRES
KODEN IKKE, FORAL ANDEN PROGRAMMERING
BEGYNDES,ER DENNEFUNKTIONTABT
FREMOVER.

0plukning
Efter fem fejlindtastninger,vil l6sen
vare blokereti 3
minutter. Hver fejl
d€refter,giver 3 min.
mere.
Gron lampevil blink€.

| I enkeltbrugertilstand
50 25 50.Gronlampeblinker.
I L Tastaktuelkode,f.eks.fabrikskode:
| 2. Drej pAskabetshindtagfor at 6bne- du har ca. l0 sekunder.
I I dobbeltbrugertilstand
1.Tastkodenfor brugerI ellerbruger2. Gronlampeblinker
2. Tast denandenkode.Gran lampeblinker
3. Drej pa skabetshandtagfor at 6bne- du har ca. l0 sekunder

Mas-Hamilton
Auditcon
0mstiltil egenkode
Det er vigtigt at du
husker at skifte til en
andenkod€end
fabrikskodenog de
eksemplerder ster i
dennemanual

Omstilling afkoden for "Brugerl" (overordnetbruger i €nk€ltbrugertilstand)
l. TastENTERog l. Gronlampeblinker.
2. Tast fabrikskode(eller kode der skal skiftes).Gron lampeblinker
3. Tastny kode.Gron lampeblinker
4. Tastny kodeigen. Gron lampeblinker.

Omstilling afkoden for "Bruger2"
l. TastENTERog 2. Gronlampeblinker
2. Folg opskiftenovenfor,fra punkt2.
HUSK! Omstillingafkodebsr altid foretages
medABEN LAGE. Huskat kontrollerdennyekodemindsttre gangefor
du lukker ligen igen.
Din kodeskalaltid indeholdeseksciffre.

(standard
Indstilbrugertilstand
er enkeltbrugertilstand)
Normalt skal der blot
bruges en kode for at
6bne skabet. Lisen har
dog mulighed for, at
der skal to brugere til
for at Abne skabet.
Ved Endring af
brugertilstand, ssettes
samtlige koder til
fabrikskoden

Hvis der skiftes fra enkelt til dobbeltbrug€rtilstand:
l. Tast ENTER og 7. Gron lampe blinker.
2. Tast brugerl kode. Gron lampe blinker to gang€

Hvis der skiftes fra dobbelt til enkeltbrugertilstand:
l. Tast ENTER og 7. gron lampe blinker
2. Tast brugerl kode ELLER bruger2 kode. Gron lampe blinker
3. Tast den anden kode. Gron lampe blinker to gange

Lisen kan programmerestil entenenkelt-eller dobbeltbrugertilstand.
I enkeltbrugertilstandskal der kun 6enkode til for at 6bneskabet.Dennekodekan vrereentenbrugerl eller bruger2.
koden"bruger2" er afhengig af"brugerl", forsteetpe denm6de,at det er brugerl der giver adgangfor- og
programmerer
kodentil bruger2.
I dobbeltbrugertilstand
skal s6velbrugerl sombruger2indtastedereskoderefter hinandenfsr l6senkan 6bnes.

Udskiftbatteri
Brug kun 9V batterier
af hoj kvalitet. F.eks.
Duracell

I

Tag tastaturetaf, ved at stikke ind skruetrekkerind i hakketfomedenog dreje.

2

Udskift fonigtigt batteriet,og paspe ikke at beskadigenogenkabler.Dettegalder
isEr n6r du settertastahrret
tilbagepi plads.

Test lisen mindst tre gangemed 6benlige, efter batteriskift.Hvis l6senikke virker, er denmestalmindeligefejt, at
kablet ind til lisen, er blevet hevetlidt ud af kontakten.Kontroller at kablet sidderkorlekl, og at alle skruerer stmmmet
tilstrakkeliet.

Mas-Hamilton
AuditconmodelLG-serien

funktioner
Del2: Avancerede
Tilfojbruger2 (kankunudfsresaf bruger1)
Dennefunktion kan
kun brugesi
enkeltbrugertilstandog
kan kun udforesaf
bruger I

I

TastENTER+ 3. Gronlampeblinker

2

indtastbruger1koden.Gronlampeblinkerto gange

Bruger2 kan havestatussombadeaktiv brugerog tilfsjet bruger,henholdsvisinaktiv og ikte tilfojet bruger.Kun
50 25 50.Bruger2
brugerI kan andrei disserettigheder.
Somstandard
er bruger2 tilfojet og aktiv medfabrikskoden
kan selvendresinkode.

Sletbruger2 (kankunudfsresaf brugerI)
Dennefunktion kan
kun brugesi
enkeltbrugertilstandog
kan kun udfsresaf
bruger I

I

TastENTER+ 4

2

TastbrugerI koden.Gronlampeblinkerto gange

De-aktiver
bruqer2 (kankunudftresaf brugerI)
Denne funktion kan
kun bruges i
enkeltbrugertilstand og
kan kun udfsres af
bruger I

I

TastENTER+ 6

2

Tastbruger1 koden.Gronlampeblinkerto gange

Derurefunttion brugestpisk til midlertidigdeaktivering
af bruger2.
Hvis bruger2 alleredeer de-aktiveret
vil du {6 et fejlsignal

Aktiverbruger2 (kankunudfgres
af brugerI)
Dennefunktion kan
kun brugesi
enkeltbrugertilstandog
kan kun udfsresaf
bruger I

I

TastENTER+ 5

2

TastbrugerI koden.Gronlampeblinler to gange

Deme funttion brugestil altivering afbruger 2, hvis dennehar veret de-aktiveret.
Hvis bruger 2 alleredeer aktiveretvil du fa et fejlsignal

Sat lastil fabrikstilstand
medsuoermasterkoden
Dennefunktion s@tter
lisen i enkeltbrugertilstand med
fabrikskoden50 25 50

I

TastENTER+ 0

2

Tastsupermasterkoden.
Gronlampeblinter to gange

Deure funktion er kun nodvendighvis den almindeligebrugerkodeer gaettabt

