Driftsetting/Programmering av EGi Domos2 multiromssystemer

Sentral

1. Valg av språk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trykk MENU knappen flere ganger inntil VARIOS vises i displayet
Trykk OK/+ knappen. AJUSTES vises i displayet
Hold OK/+ knappen nedtrykt til GANANCIA vises i displayet
Trykk MENU knappen flere ganger inntil ESPAÑOL vises i display
Trykk OK/+ eller NO/- inntil display viser ENGLISH
Endringen er nå klar. Vent til display viser EGi og klokken.

2. Tildeling av soner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trykk MENU flere ganger inntil MISCELL vises i displayet.
Trykk OK/+ knappen. ADJUSTMS vises i displayet.
Hold OK/+ knappen nedtrykt til GAIN vises i displayet.
Trykk MENU knappen flere ganger inntil SETUP vises i displayet.
Hold OK/+ knappen inntil display viser SETUP og et tall som blinker.
Trykk OK/+ inntil display viser RESET og hold så OK/+ knappen inne i 2 sekunder.
Gå så til kontrollpanelet i det rommet du ønsker som sone1.
Dette skal nå vise SETUP 1 eller SETUP 01.
8. Hold så inne OK/+ knappen på dette panelet til nummeret slutter å blinke.
9. Gå til neste rom, der vil panelet nå vise SETUP 2 eller SETUP 02.
10. Hold OK/+ knappen inne til det slutter å blinke.
11. Fortsett og gjenta prosedyren til alle rom er tidelt et sone nummer.
12. Gå så til sentralen igjen. Den vil nå blinke med et nummer som viser antall kontrollpaneler i
installasjonen. Trykk så 2 ganger på CANCEL knappen.
13. Endringen er nå klar. Vent til display viser EGi og klokken.
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3. Innstilling av klokke
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trykk MENU flere ganger inntil CLOCK vises i displayet.
Trykk OK/+ for å aktivere klokke justering. HOUR vil blinke i displayet
Bruk OK/+ og NO/- for å justere til riktig time
Trykk MENU knappen for å aktivere justering av minutter
Juster på samme måte som punkt 3.
Når timer, minutter og dato er riktig, trykk CANCEL 1.gang og vent til
displayet viser EGi og klokka.
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