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Tiltenkt bruk
RX901B er en mottaker som er designet for å fungere med Knop’s trådløse enheter i 90X-serien. Enheten kan brukes
i lommen eller i en ledning rundt halsen.
Inntil 4 sendere kan kodes, som du kan tildele et navn du velger.
De siste 50 anropene lagres i en liste der du kan se tidspunktet for anropet, samt hvor anropet har kommet fra, og
om det er kvittert.
For eksempel, med en RX901B, er det følgende: mulig å dele klienter (beboere) av et omsorgssenter i grupper, f.eks. i
tilfelle av tidsplaner der for eksempel et nattskift er flere kunder enn dagskiftet.
RX901B er med posisjonsleser, slik at de kan brukes i knops posisjonssystem.
Med RX901B er det mulig å foreta et nødanrop til en annen kollega med ett enkelt Trykk.
Menyen bygget i en grafisk skjerm og betjenes på tastaturet.
RX901B er med et oppladbart batteri og trådløs lading.
Produktet er vanntett (IP65).
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Ta i bruk
Det anbefales at RX901B belastes 100 % før den tas i bruk.
Den medfølgende trådløse laderen er koblet til adapteren via USB-kabelen.
RX901B er plassert på toppen av ladeplaten, og displayet på RX901B slås på og viser batterilademodusen som en
prosentandel.
Hvis enheten er helt utladet, kan det ta opptil 5 minutter før skjermen slås på.
Innhold i pakken:

RX901B på laderen:

Første gang produktet slås på, velger du ønsket språk.
Sprog
Dansk
Svanska
Norsk

Trykk
Trykk

for å flytte den grønne pilen til ønsket språk.
for å bruke språket
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Startskjerm
Første gang enheten slås på etter utpakking, plasserer du den på laderen.
Når RX901B ikke er på laderen, slås skjermen av omtrent 10 sekunder etter siste operasjon.
Hvis du trykker på en av tastene, slås displayet på, og klokken og datoen vises.
Øverst vises navnet på brukeren hvis dette er lagt inn.
RX901B

14:15
21. Februar

Betydning av symbolene på statuslinjen:
Batteri tilstand:
Batteri ok.
Lading anbefales.
Batteriet er nesten utladet, må lades så snart som mulig.
Alarmlyd:
Alarmlyden er på.
Alarmlyden er slått av.
Vibrator:
Vibrator er på.
Vibrator er av.
System – vises kun hvis system er tilkoblet:
Systemet er tilkoblet.
Kobler til systemet.
Systemsignal avbrudd.
Systemsignal mangler.
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Mottak av alarm
Når mottakeren mottar en alarm fra en kodet sender, vises navnet, typen og mottakstidspunkt, i tillegg til en hvilken
som helst posisjon.
JENSEN
STUE 23
TX901
HOVEDDØR
RØD KNAP
JENSEN Navnet på bruker.
STUE 23 Teksten til bruker.
HOVEDDØR Posisjonen til senderen.
TX901 Produktet eller den kodede teksten som sendte alarmen.
RØD KNAP Type alarm.
Tekst vises bare hvis den er lagt inn eller kjent.
Trykk

for å bekrefte alarmen.

Trykk

for å avvise.

Merk: I "frittstående" systemer håndteres alarmen på samme måte, enten anropet godtas eller avvises i stedet for
som i Knop’s repeatersystem, der alarmen automatisk videresendes til andre mottakere.
Hvis alarmen ikke er kvittert, vil det komme korte bep lyder omtrent hvert 5. Minutt.
Når en melding mottas fra en sender som for eksempel har dårlig batteri, vises meldingen nedenfor.
JENSEN
STUE 23
LAK901

JENSEN
STUE 23
TX901
Lavt batteri
I


Trykk

UdskiftI batteri



for å bekrefte alarmen.

Merk: " Siste anrop" vil du se meldingen "Lavt batteri" for senderen som trenger nytt batteri.
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Nød anrop
Det er mulig å sende et nød anrop (eller en alarm) fra mottakeren til for eksempel en annen kollega til å indikere "Jeg
trenger hjelp" med en bruker eller som en overfallsalarm.
Nød anropet aktiveres ved å trykke på KNOP-logoen.
Når nød anropet sendes, vibrerer mottakeren én gang, og når nød anropet mottas fra en annen kollega, vibrerer den
3 ganger.
Nødkald
Sender
nødkald!

Nødkald
Sender
nødkald!

Nødkald
Sender
nødkald!

OK

FEJL
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Batterialarm
Mottakeren angir statusen til batteriene på skjermen, så vel som når batteriet er lavt, med lyd som indikerer.
Batteri tilstand:
Batteri ok.
Lading anbefales.
Batteriet er nesten tomt, må lades så snart som mulig.
Hvis symbolet endres til rødt, plasserer du enheten på laderen umiddelbart. Samtidig kommer noen korte bep-lyder
omtrent hvert 5. som indikerer lavt batterinivå mens det viser følgende skjermbilde:
RX901B
14:15
Lavt batteri

Hvis mottakeren fortsatt ikke lader, vises skjermen nedenfor når batterispenningen blir kritisk. RX901B slås av og kan
bare slås på ved å bli plassert på laderen.
RX901B
14:15
Lavt batteri
Modtager ikke
Alarmkald!
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Hovedmeny
Ved å trykke på

og

samtidig, enten på skjermen eller på startskjermen, vises hovedmenyen.

Den grønne pilen på venstre side viser hvilken linje i menyen som kan velges.
Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
Lyd: Høj

Hovedmenu
 Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
Lyd: Høj
Indstillinger

Betjening:
Trykk

for å flytte den grønne pilen enten opp eller til høyre for menyen.

Trykk

for å flytte den grønne pilen enten ned eller til venstre for menyen.

Trykk

for å forlate menyen.

Trykk

for å velge menyelementet der den grønne pilen vises.

Merk: Etter ca. 15 sekunder uten aktivitet blir menyen automatisk forlatt.
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Hovedmeny – Siste anrop
Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
Lyd: Høj
Fra hovedmenyen velger du elementet "Siste anrop". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk på
Trykk

.

for å forlate menyen.

Seneste kald
JENSEN

PETERSEN
NIELSEN
Slet alle

ten kan vises opptil de 50 siste samtalene med det siste øverst.
GRØN Betyr at samtalen ble akseptert.
RØD Betyr at samtalen ble avvist.
GUL Betyr at samtalen ikke ble besvart.
Trykk

for mer informasjon om klienten.

Seneste kald
 JENSEN
Stue 23
Lavt batteri
11:23:02
 Accepteret
Trykk

Seneste kald
 JENSEN
TX901
HOVEDDØR
 DØR ALARM

for å vende mellom andre alarmanrop.

Trykk

for mer informasjon.

Trykk

for å gå tilbake til forrige meny.

Hvis du vil at anropslisten skal slettes, plasserer du den grønne pilen på menyelementet "Slett alle" og trykk
Seneste kald
JENSEN
PETERSEN
NIELSEN
Slet alle

Trykk



for å bekrefte eller

Seneste kald
Slet alle
Bekræft?


for å avvise.
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Hovedmeny – Av (dvalemodus)
Hovedmenu
Seneste kald
 Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
Lyd: Høj
Fra hovedmenyen velger du menyen "Slå av (dvalemodus)" fra hovedmenyen. Sett den grønne pilen på
menyelementet, og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Sluk (dvale)
Går nu i
dvale…
Bekræft?

Trykk

for å bekrefte eller

for å avvise.

RX901B-mottakeren slås på enten ved å trykke på en av tastene eller ved å plassere enheten på laderen.
Hvis du vil at mottakeren skal slås helt av, kan dette gjøres i menypunktet "Innstillinger  Slå av”.
Dvalemodus kan brukes hvis du for møte, pause eller så ut som ingen samtaler er mottatt.
Dvalemodus bruker mer strøm enn å slå av funksjonen.
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Hovedmeny – Gruppevalg
Grupper brukes for eksempel til å bruke grupper. for 24-timers skift, hvor et nattskift, for eksempel, har flere grupper
å betjene enn et dagskift.

Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
 Gruppevalg
Vibrator: Til
Lyd: Høj
Fra hovedmenyen velger du elementet "Gruppevalg". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Gruppevalg
Gruppe: 1

Gruppevalg
Gruppe: 3





12345678

12345678

Gruppevalg
NATTEVAGT


12345678

Trykk

for å melde deg på eller oppheve valget av gruppe.

Trykk

for å forlate menyen.

Trykk

.

for å flytte pilen til gruppen du vil endre.

1 Gruppe valgt.
1 Gruppe valgt bort.
Programmering av hver gruppe/gruppetekst gjøres i menyen ”Innstillinger  Gruppe” og ”Innstillinger  Klient”.
Det er praktisk å navngi gruppen.
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Hovedmeny - Vibrator
Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
 Vibrator: Til
Lyd: Høj
lg fra hovedmenyen elementet "Vibrator". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å melde deg på eller velge bort vibrator-funksjonen.

Trykk

for å forlate menyen.

Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
 Vibrator: Til
Lyd: Høj

Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
 Vibrator: Fra
Lyd: Høj

Vibrator-funksjonen gjør at produktet kan vibrere når en alarm mottas.
Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Lyd
Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
 Lyd: Høj
Velg fra hovedmenyen elementet "Lyd". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å velge mellom høy, lav eller av lyd når et alarmanrop mottas.

Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
 Lyd: Høj

Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
 Lyd: Lav

Hovedmenu
Seneste kald
Sluk (dvale)
Gruppevalg
Vibrator: Til
 Lyd: Fra

Trykk

for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk

for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk

for å forlate menyen.

Trykk

for å endre lyden.

Det lagres automatisk.
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Hovedmeny - Innstillinger
Hovedmenu
 Sluk (dvale)

Gruppevalg
Vibrator: Til
Lyd: Høj
Indstillinger
Velg fra hovedmenyen ”Innstillinger”. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Innstillingsmenyen vises nå:
Indstillinger
Indstillinger
 Udgående
Ver: 3.4.0
 Tastelyd: Lav
System
ID: 56330
menu
Navn
 Klienter
Positioner
Adgangskode
Gruppe
Sprog
Udgående

System menu
Indstil
Sluk ur

Indstillinger
Indstillinger
Programvareversjon og ID vises i de to første linjene, disse kan ikke endres.
Ver: 3.4.0 er programvareversjonen på produktet som vises.
ID: 56330 er produkt-ID og serie.
Trykk

for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk

for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger - Klienter
Klienter er for eksempel bruker eller annet personell som har en sender eller flere sendere som du ønsker å motta et
nød anrop fra.
Indstillinger
Ver: 3.3.0
ID: 56330
 Klienter
Gruppe
Indstil ur
Indstillinger
Velg fra "Klienter"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Klienter-menyen vises nå:
Klienter
Tilføj klient
PETERSEN
NIELSEN
Alle sender


Listen viser de lagrede klientene som det kan velges mellom med piltastene.

Trykk

for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk

for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk

for å forlate menyen.
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.

Hovedmeny - Instillinger – Klienter – Legg til klient

Klienter
Tilføj klient
PETERSEN
NIELSEN
Alle sender


Velg fra "Legg til klient" -menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Tilføj klient




ABCDEFGHIJK
JENSE
Indtast navn
på klient.
Skriv inn et navn på den nye klienten, her vises ”JENSEN”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstaven.

Trykk

for å slette den siste bokstaven.

Trykk

og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.

Tilføj klient




ABCDEFGHIJK 
JENSEN

Indtast navn
på klient.

Tilføj klient
Gem?



ABCDEFGHIJK
JENSEN
Indtast navn
på klient.

For å lagre navnet velges symbolet  og trykk
.
Det vil nå være mulig å skrive inn en tekst for klienten, for eksempel være ”Stue 21”. Teksten er valgfri.
JENSEN




ABCDEFGHIJK
STUE
Indtast tekst
på klient.
Hvis du vil lagre navnet, velger du symbolet  og trykk
Hvis det ikke ønskes tekst, velge symbolet  og trykk

.
.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn:
Endring av klientens innstillinger og kodede sendere gjøres ved å velge klientens navn fra menyen.
Klienter
Tilføj klient
NIELSEN
 JENSEN
PEDERSEN
Slet
I dette eksemplet velger du fra menypunktet ”JENSEN”. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
JENSEN
STUE 23

PIR901
TX901AP
Tilføj sender
Gruppe

JENSEN Klientnavn
STUE23 Valgfri tekst
PIR901 TX901AP Produkter som allerede er lagt inn.
Trykk

for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk

for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk

for å forlate menyen.
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.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Legg itl sender
Legg til ny sender til klienten.
JENSEN
STUE 23

PIR901
TX901AP
Tilføj Sender
Gruppe
Velg fra "Legg til avsender"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk

.

Tilføj sender
Aktivere ny
sender…

Aktiver nå ønsket sender.
Tilføj sender
ID: 60033
TX901
Tilføj?

Trykk

for å bekrefte eller

for å avvise.

Hvis senderen allerede er kodet, vises følgende meny, noe som gjør at en sender kan flyttes mellom klienter.
Tilføj sender
Overfør fra:
PETERSEN
Bekræft?

Trykk
for å bekrefte eller
for å avvise.
Ved bekreftelse bytter sjermbildet automatisk til menyelementet.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Grupper
Grupper brukes for eksempel for 24/7 tidsplaner for et slikt nattskift, for eksempel har flere grupper å betjene enn et
dagskift.
Legg til klient i de ønskede gruppe(r). For ny koding blir alle grupper automatisk fjernet.
JENSEN
Tilføj sender
Grupper
Navn
Tekst
Slet
Velg fra "Grupper"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Gruppevalg
Gruppe: 1

Gruppevalg
Gruppe: 3





12345678

12345678

Trykk

for å melde deg på eller oppheve valget av gruppen.

Trykk

for å forlate menyen.

Trykk

for å flytte pilen til gruppen du vil endre.

1 Gruppe valgt.
1 Gruppe valgt bort.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Navn
Endre klientens navn.
JENSEN
Tilføj sender
Grupper
 Navn
Tekst
Slet
Velg fra "Navn" -menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å forlate menyen.
Navn




ABCDEFGHIJK
JENSE
Indtast navn
på klient.
Skriv inn et navn på klienten, her vises ”JENSEN”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstaven.

Trykk

for å slette den siste bokstaven.

Trykk

og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.
Navn

Navn




ABCDEFGHIJK 

JENSEN
Indtast navn
på klient.

Gem?



ABCDEFGHIJK
JENSEN
Indtast navn
på klient.

Hvis du vil lagre navnet, velger du symbolet  og trykk

.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Tekst
Endre klientens navn.
JENSEN
Tilføj sender
Grupper
Navn
Tekst
Slet
Velg fra "Tekst" -menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å forlate menyen.
Tekst




ABCDEFGHIJK
STU
Indtast navn
på klient.

Skriv inn et navn på klienten, her vises ”JENSEN”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstaven.

Trykk

for å slette den siste bokstaven.

Trykk

og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.
Tekst

Tekst




ABCDEFGHIJK 

STUE 23
Indtast tekst
på klient.

Gem?



ABCDEFGHIJK
STUE 23
Indtast tekst
på klient.

Hvis du vil lagre navnet, velger du symbolet  og trykk

.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – Klientnavn – Slett klient
Slett klienten, hvis klienten slettes, slettes også de kodede senderne på klienten.
JENSEN
Tilføj sender
Grupper
Navn
Tekst
Slet
Velg fra "Slett klient"-menyen. Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

JENSEN
Slet:
JENSEN
Bekræft?

Trykk

for å bekrefte eller

for å avvise.
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.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet
Endre innstillingene på den kodede senderen.
JENSEN
STUE 23

PIR901
TX901AP
Tilføj Sender
Gruppe
I dette eksemplet velger du menypunktet "PIR900" og en grønn pil på menyelementet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

JENSEN
PIR901
ID: 60023
Ver.: 1.0.0
Signal tone 1
Tekst

JENSEN
Tekst
Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret

JENSEN
 Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret
Slet

De første linjene viser informasjon om senderen:
PIR901 Senderens produktnavn.
ID: 60023 Senderens ID.
Ver.: 1.0.0 Senderens programvareversjon.
Signal tone 1 Den valgte signaltonen når senderen mottas.

Trykk

for å flytte den grønne pilen opp menyen.

Trykk

for å flytte den grønne ned menyen.

Trykk

for å forlate menyen.
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.

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Tekst
Endre produktets tekst, som vises på informasjonsskjermen når du ringer en alarm. Som standard er for eksempel
kodet Knops produktnavn TX901.
JENSEN
Tekst
Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret

Velg menypunktet "Tekst" og en grønn pil på menypunktet, og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Produkt tekst




ABCDEFGHIJK
DØR SE
Indtast tekst

Skriv for eksempel inn et produktnavn”DØR SENSOR”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstaven.

Trykk

for å slette den siste bokstaven.

Trykk

og hold inne tasten i 2 sekunder for å forlate menyen.
Produkt tekst

Produkt tekst

ABCDEFGHIJK


DØR SENSOR
Indtast tekst




Gem?



ABCDEFGHIJK
DØR SENSOR
Indtast tekst

Hvis du vil lagre teksten, merker du symbolet  og trykk

.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Endre signal
Endre signaltonen på alarm. Signaltone 1 er som standard valgt.
JENSEN
 Tekst
Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret
Velg menypunktet "Signaltone". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

JENSEN
PIR901
Dørvagt
Signaltone 1




12345

Velg en ny signaltone ved å flytte pilen, den nye signaltonen som spilles av når du beveger deg.
Trykk

for å velge ny signaltone.

Trykk

for for å velge signaltonen.

Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Anropstekster
Det er mulig å endre anropsteksten som vises på nød anrop. Anropsteksten viser hvilken alarm som er sendt fra
senderen. Antall anropstekster varierer avhengig av produktet som er kodet.
JENSEN
 Tekst
Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret

Velg menypunktet "Anropstekster". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Følgende eksempel viser en TX901.
Ændre tekst
1. Grøn knap
2. Rød knap
3. Gul knap
4. Blå knap
KNOP knap
Trykk
Trykk
Trykk

Ændre tekst
Seng forladt
Seng retur
Møde start
Møde slut
Nulstil tekster

på teksten du vil bruke.
for å velge anropsteksten du vil endre.
for å forlate menyen.

1. Grøn tekst
1. Grøn knap
2. Rød knap
3. Gul knap
4. Blå knap
KNOP knap
Gjeldende merket tekst vises i menyelementet.
Trykk
Trykk
Trykk

for å lagre ny anropstekst.
for å endre anropsteksten.
for å forlate menyen.

Merk: Det er mulig via KNOPtool å lage tilpassede tekster og endre tekster.
Note: Eldre produkter i 900-serien har begrenset funksjonalitet.
Note: Endrer teksten når mottakeren er en del av et KNOP repeatersystem, teksten endres for alle mottakere.

Side 27 av 55

Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Anropsstekster –
Tilbakestill
Tilbakestill tekst angir at all innringingstekst endres tilbake til fabrikkinnstillingene.
JENSEN
 Tekst
Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret

Velg menypunktet "Anropstekster". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Følgende eksempel viser en TX901.
Ændre tekst
Seng forladt
Seng retur
Møde start
Møde slut
Nulstil tekster
Velg menypunktet "Tilbakestill tekster". Sett den grønne pilen på menyelementet, og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Kaldstekster
Nulstil tekster
Bekræft?

Trykk

for å bekrefte eller

for at avvise.

Merk: Endrer teksten når mottakeren er en del av et KNOP repeatersystem, teksten endres for alle mottakere.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Anrop: Normal
Alle nød anrop fra denne klienten er gjort på nød anrop. Som standard er normalen valgt. Produkter med nød anrop
valgt i KNOP-logoen sendes alltid som nød anrop.
JENSEN
 Tekst
Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret
Trykk

for bytte mellom ”Normal” og ”Nød!”.

Trykk

for å forlate menten.

Forskjellen imellom normal og nød anrop er at nød anrop kommer først, eventuelt andre anrop i KNOP’s
repeatersystem sendes et nød anrop til alle mottagere i motsetning til et normal anrop som videresendes imellom de
enkelte mottagere avhengig av innstillingene.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhe – Tidsstryrt
Tidsstyring av senderen.
Det er mulig å til- og frakoble senderen i to forskjellige tidsrom. Som standard er funksjonen frakoblet.
JENSEN
 Tekst
Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret

Velg menypunktet ”Tidsstyrt”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

JENSEN
Tidstyret: Fra
Start 1 00:00
Stop 1 00:00
Start 2 00:00
Stop 2 00:00
sender

JENSEN
Tidstyret: Til
Start 1 00:00
Stop 1 00:00
Start 2 00:00
Stop 2 00:00
sender

Trykk

for å skifte mellem ”Fra” og ”Til”.

Trykk

for å forlate menyen.

Trykk

.

for at velge mellom menypunktene.

Eksempel på innkoding av aktivt tidsrom imellom 16:00 og 8:00 (neste dag).
JENSEN
Tidstyret: Til
Start 1 00:00
Stop 1 00:00
Start 2 00:00
Stop 2 00:00
sender
Velg menypunktet ”Start 1”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
JENSEN
Tidstyret: Til
Start 1 00:00
Stop 1 00:00
Start 2 00:00
Stop 2 00:00
sender
Trykk

for å endre timer.

Trykk

for å skifte til minutter.

Trykk

for å avbryte.
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JENSEN
Tidstyret: Til
Start 1 16:00
Stop 1 00:00
Start 2 00:00
Stop 2 00:00
sender
Trykk

for å endre minutter.

Trykk

for å lagre.

Trykk

for å avbryte.

Gjenta det samme for ”Stopp 1” menypunktet.
JENSEN
Tidstyret: Til
Start 1 16:00
Stop 1 08:00
Start 2 00:00
Stop 2 00:00
sender
Timeren på sender som er tilknyttet i dette tilfelle ”JENSEN” er nå innstillet imellom 16:00 og 8:00 hver dag.
Trykk

for å avbryte.
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Hovedmeny - Innstillinger – Klienter – klientnavn – Senderenhet – Slett sender
Sletting til sender hos klienten.
JENSEN
 Alarm signal
Kaldstekster
Kald: Normal
Tidsstyret
Slet
Velg menypunktet ”Start 1”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

JENSEN
Slet sender:
TX901
Bekræft?

Trykk

for å bekrefte eller

for å avvise.
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Hovedmeny - Innstillinger – Grupper
I gruppemenyen kan gruppene navngis og eventuelt tidsstyring kan legges til.
Som standard er gruppene navngitt 1 til 8 og tidsstyring avslått.
Indstillinger
Ver: 3.3.0
ID: 56330
Klienter
 Grupper
Indstil ur
Indstillinger
Velg menypunktet ”Grupper”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Gruppemenyen vises nå:
Grupper
Gruppe: 1



12345678


Trykk

for å flytte den grønne pilen imellom gruppene.

Trykk

for å velge den ønskede gruppe.

Trykk

for å forlate menyen.

Fortsetter i neste menypunkt.
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Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Tidsstyrt
Automatisk innkobling av gruppen i det innprogrammerte tidsrom.
Gruppe: 1
Tidsstyret:Fra
Gruppenavn
Tid


Gruppe: 1
Tidsstyret:Til
Gruppenavn
Tid


Trykk

for å skifte mellom ”Fra” og ”Til”.

Trykk

for å forlate menyen.

Tip: Husk å stille inn tidspunkt i menypunkt ”Tid”.
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Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Gruppenavn
Det er mulig å endre gruppenavn som vises på informasjonsskjermen ved alarmmottak. Som standard vises f.eks.
”Gruppe 1” men kunne f.eks. omprogrammeres til ”NATTEVAKT”.
Gruppe: 1
Tidsstyret:Fra
Gruppenavn
Tid

Velg menypunktet ”Gruppenavn”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Gruppe: 1




ABCDEFGHIJK
NATT
Indtast
gruppenavn

Legg inn et gruppenavn f.eks. ”NATTEVAKT”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bogstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bogstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstav.

Trykk

for å slette det siste bokstav.

Trykk

og hold tasten ned i 2 sekunder for at forlate menyen.
Gruppe: 1

Gruppe: 1




ABCDEFGHIJK 

NATTEVAGT
Indtast
gruppenavn

Gem?



ABCDEFGHIJK
NATTEVAGT
Indtast
gruppenavn

For å lagre gruppenavnet velges symbolet  og trykk

.

Gruppenavnet er nå endret.
NATTEVAGT
Tidsstyret:Fra
Gruppenavn
Tid

Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – grupper – gruppenavn – Tid
Aktiveri Aktiveringstidspunkt, hvis tidsstyring er aktivert, kan denne innstilles i menyen ”Tid”.
Gruppe: 1
Tidsstyret:Fra
Gruppenavn
Tid

Velg menyen punktet ”Tid”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Gruppe: 1
Start 07:00
Stop 15:00



Trykk

for å endre timer eller minutter.

Trykk

for å skifte imellom timer og minutter.

Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Still klokke
Det er viktig å klokkeslett og dato er innstilt korrekt slik at tidsstyringer fungere korrekt.
Indstillinger
Ver: 3.3.0
ID: 56330
Klienter
Gruppe
Indstil ur
Indstillinger
Velg menyen punktet ”Still klokke”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Indstil ur
2020-02-28
15:00
År: 2020

Trykk

for å endre årstall.

Trykk

for å godkjenne.

Trykk

for å forlate menyen.

Indstil ur
2020-02-28
15:00



Måned: 02

Trykk

for å endre måned.

Trykk

for å godkjenne.

Trykk

for å forlate menyen.

Indstil ur
2020-02-28
15:00



Dag: 28

Trykk

for å endre dagen.

Trykk

for å godkjenne.

Trykk

for å forlate menyen.
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Indstil ur
2020-02-28
15:00



Time: 15

Trykk

for å endre timer.

Trykk

for å godkjenne.

Trykk

for å forlate menyen.

Indstil ur
2020-02-28
15:00



Minutter: 00

Trykk

for å endre minutter.

Trykk

for å godkjenne.

Trykk

for å forlate menyen.

en inntastede dato og klokkeslett vises deretter i en kort stund.

Merk: Når mottageren benyttes i et KNOP system (MR902/RP902) oppdateres klokken automatisk i alle medtagere.
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Hovedmeny - Innstillinger – Tastelyd
Det kan velges imellom lav, høy eller avslått tastelyd ved trykk på knappene.
Indstillinger
 Tastelyd: Lav
Navn
Adgangskode
Udgående
System menu
Trykk

for å skifte mellom ”Lav”, ”Høy” og ”Avslått”.

Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Navn
Navn på denne RX901B kan endres til et mer forståelig navn f.eks. ”BIRTHE”, som i dette eksempel er brukeren av
denne mottageren. Det er en valgfri funksjon, som kan benyttes. Som standard vises RX901B.
Indstillinger
Tastelyd: Lav
 Navn
Adgangskode
Udgående
System menu
Velg menyen punktet ”Navn”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.
Navn




ABCDEFGHIJK
BIRTH
Indtast navn
Tast inn et navn i dette eksempel ”BIRTHE”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bogstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstav.

Trykk

for å slette det siste bokstav.

Trykk

og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.
Navn


ABCDEFGHIJK


BIRTHE
Indtast navn

Navn




Gem?



ABCDEFGHIJK
BIRTHE
Indtast navn

For å lagre navnet velges symbolet  og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Adgangskode
For å unngå utilsiktet endring i innstillingene, kan menyen beskyttes med en adgangskode. Adgangskoden er en fire
sifferet kode.
Koden ”0000” betyder ingen kode!
Når det er opprettet en adgangskode, skal denne inntastes, før det gis adgang til innstillingsmenyen.
Indstillinger
Tastelyd: Lav
Navn
Adgangskode
Udgående
System menu
Velg menyen punktet ”Adgangskode”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Adgangskode


Ny
adgangskode:


Kode: 0

Trykk

for å endre verdien (0 til 9).

Trykk

for å velge sifferet.

Trykk

for å slette det siste sifferet.

Trykk

og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

Adgangskode


Ny
adgangskode:


Kode: 1234

Trykk

for å lagre adgangskoden.

Merk: Det kan først lagres, når alle fire sifferene er valgt.
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Hovedmeny - Innstillinger – Utgående
KNOP logoen på medtageren kan benyttes som oppkall til andre, hvis denne er innprogrammerte på deres mottager.
Knappen kan enten sende en normal alarm, nød alarm eller frakoblet.
Indstillinger
Tastelyd: Lav
Navn
Kode
Udgående
System menu

Velg menyen punktet ”Utående”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Udgående
Frakoblet

Udgående
Kald: Nød!

Udgående
Kald: Normal

Trykk

for å skifte imellom ”Frakoblet”, ”Kall: Nød!” og ”Kall: Normal”.

Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – System meny
Når mottageren er tilkoplet til KNOP’s repeatersystem er enhetene konstant i kontakt med hverandre. Masteren
sørger for å sende den innkommende alarm til den mottager, som den mener, kan være nærmest klienten. Besvares
den ikke, videresendes alarmen. Så snart alarmen er kvitteret avbrytes alarm i eventuell andre medtagere.
System meny benyttes til å tilkoble RX901 til KNOP’s repeatersystem MR902/RP902. Som ved å inntastet system
ID’et, typisk serienummeret på masteren i system, MR902. Deretter velge system ”Til”.
Som standard er dette frakoblet.
Indstillinger
 Udgående
 System menu
Positioner
Sprog
Sluk
Indstillinger



Velg menyen punktet ”System meny”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

System menu
System: Fra
ID: 56120

System menu
System: Til
ID: 56120

Trykk

for å skifte imellem ”System: Fra” og ”System: Til”.

Trykk

for å forlate menyen.

System menu
System: Til
ID: 56120

elg menyen punktet ”ID:”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.
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.

System ID


Indtast ID
På MR902



ID: 0

Trykk

for å endre verdien (0 til 9).

Trykk

for å velge tallet.

Trykk

for å slette det siste sifferet.

Trykk

og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

Fortsett til alle sifrene er valgt.
System ID


Indtast ID
På MR902
 


ID: 56120

Trykk

for å endre verdien (0 til 9).

Trykk

for å slette det siste sifferet.

Trykk

og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

Trykk

for å lagre adgangskoden.

På skjermens hovedside vises nå symbol som viser kvaliteten på linket til KNOP’s repeatersystem.
Når systemet er tilkoblet vises det på start skjermen et tilkoplingssymbol.
Systemet er tilkoplet.
Kopler til systemet.
Systemet signal utfall.
Systemet signal mistet.
Tips: Husk både riktig ID og tilkoble.
Info: Mister mottageren forbindelsen til systemet, f.eks. hvis man går utenfor rekkevidde, vises først et gult symbol
og deretter et rødt symbol. Kortvarig etter mottageren igjen har kommet innenfor rekkevidde, koples mottageren
automatisk til igjen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Positsjoner
Posisjoner benyttes til å definere lokaliteten fra enten klient eller brukeren. Man f.eks. få en alarm hvis en dement
går ut av døren. Systemet kan også brukes i forbindelse med overfall. Systemet presisjon er bestemt av hvor mange
posisjoner som er på systemet.
Posisjons meny innkodes posisjons stave POS901 i mottageren eller i KNOP repeatersystemet MR902. Posisjoner kan
settes ved dør, gang, gulv, loft, utendørs kun fantasien setter begrensinger, posisjons system kan benyttes både til
klienter og bruker.
Indstillinger
 Udgående
System menu
Positioner
Sprog
Sluk
Indstillinger



Velg menyen punktet ”Posisjoner”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Positioner
Vis position
Tilføj ny

Positioner
Hoveddør
Vis position
Tilføj ny
Bagdør
Hoveddør

Hoveddør Nåværende posisjon, vises hvis man er innen rekkevidde av en posisjonsstav POS901.
Bagdør Allerede innkodet posisjoner.
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Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Vis posisjon
Funksjoner viser de samlede informasjoner omkring den nåværende posisjonen.
Positioner
Hoveddør
Vis position
Tilføj ny
Bagdør
Hoveddør

Velg menyen punktet ”Vis posisjon”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Vis position
Intet signal

Vis position
Pos.: 580
Hoveddør


Hvis mottageren ikke er innenfor rekkevidde av en posisjonsstav POS901 vises ”Ingen signal”. Innenfor rekkevidde
sees posisjonsnummeret (Pos.) i dette tilfelle 580. Er posisjonen navngitt vises denne også, i dette tilfelle
”Hoveddør”.
Trykk

for å forlate menyen
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Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Legg til posisjon
Funksjonen legger til ny posisjon.
Positioner
Hoveddør
Vis position
Tilføj ny
Bagdør
Hoveddør

Velg menyen punktet ”Legg til posisjon”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Tilføj position
Tilføj ny
Venter på
Signal

Tilføj position
Tilføj ny
Pos.: 580
Tilføj?


Mottageren skal være innenfor rekkevidde av postionsstav, POS901. Når en ny posisjon sees, kan denne tilføyes,
merk det er posisjons ID på staven der vises.
Såfre Såfremt posisjonen allerede er lagt inn, kan den ikke tilføyes igjen og kan naturligvis ikke tilføyes.
Trykk

for å forlate menyen.

Trykk

for å lagre posisjonen.

Positionsnavn




ABCDEFGHIJK
HOVE
Indtast navn

Legg inn et forståelig navn i dette eksempel ”HOVEDDØR”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstav.

Trykk

for å slette det siste bokstav.

Trykk

og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.
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Positionsnavn




ABCDEFGHIJK 

HOVEDDØR
Indtast navn

Positionsnavn
Gem?



ABCDEFGHIJK
HOVEDDØR
Indtast navn

For å lagre navnet velges symbolet  og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn
Funksjonen endre navnet på en allerede innkodet posisjon.
Positioner
Hoveddør
Vis position
Tilføj ny
Bagdør
Hoveddør

Velg i menyen en posisjon f.eks. i dette tilfelle ”Hoveddør”. Sett den grønne pilen på ”Hoveddør” og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Ret position
Pos.: 580
Hoveddør
Navn
Slet

Trykk

for å forlate menyen.

Det fortsettes automatisk til menypunktet ”Hovedmeny-Innstillinger-Posisjoner-Posisjonsnavn-Rett posisjon”.
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Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn – Navn
Rett posisjonsnavnet.
Ret position
Pos.: 580
Hoveddør
Navn
Slet

Velg menypunktet ”Navn”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Positionsnavn
Gem?

ABCDEFGHIJK
HOVEDDØN
Indtast navn

Rett teksten i dette eksempel til ”HOVEDDØR”.
Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til venstre.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til bokstaven til høyre.

Trykk

for å velge bokstav.

Trykk

for å slette den siste bokstaven.

Trykk

og hold tasten ned i 2 sekunder for å forlate menyen.

Positionsnavn




ABCDEFGHIJK 

HOVEDDØR
Indtast navn

Positionsnavn
Gem?



ABCDEFGHIJK
HOVEDDØR
Indtast navn

For å lagre navnet velges symbolet  og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Posisjoner – Posisjonsnavn – Slett
Sletter posisjonen.
Ret position
Pos.: 580
Hoveddør
Navn
Slet

Velg menypunktet ”Slett”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Slet position
Pos.: 580
HOVEDDØR
Slet?



Trykk

for å forlate menyen.

Trykk

for å slette posisjonen.
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Hovedmeny - Innstillinger – Språk
Still inn det ønskede språk i mottageren RX901.
Indstillinger
 Udgående
System menu
Positioner
 Sprog
Sluk
Indstillinger



g menypunktet ”Språk”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

for å forlate menyen.

Sprog
Dansk
Svanska
Norsk

Trykk

for å flytte den grønne pilen til det ønskede språk.

Trykk

for å flytte den grønne pilen til det ønskede språk.

Trykk

for å velge språket.

Trykk

for å forlate menyen.
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Hovedmeny – Innstillinger – Slå av
F Funksjonen slå av produktet og kan slåes på hvis den ligges på laderen.
Indstillinger
 Udgående
System menu
Positioner
Sprog
Sluk
Indstillinger



Velg menypunktet ”Slå av”. Sett den grønne pilen på menypunktet og trykk
Trykk

.

for å forlate menyen.

Sluk modtager
Tændes igen
ved opladning
Bekræft?

Trykk

for å bekreft eller

for å avvise.

Ønskes mottageren RX901 kun i dvale, kan dette gjøres i menypunktet ” Innstillinger  Alå av”.
Merk: Klokke og dato blir nullstilt.
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Vedlikehold
Oppdatering av RX901B
Det er mulig å oppdatere softwaren i RX901B, samt laste ned og laste opp oppsett med KNOPTool.
For nærmere beskrivelse vises det til veiledningen for KNOPTool.

Rengjøring
Produktet kan rengjøres med en fuktig klut eller spritsserviett.

Avhending
Produktet må ikke avhendes sammen med alminnelig husholdningsavfall, men behandles etter kommunens
anvisning for elektronikkavfall.

Kontroll av dekningsområde
En person aktiverer en sender (f.eks. TX901) med korte mellomrom, mens en annen går systematisk rundt i området
og merker på en skisse over bygningen og området, hvor det er dekning. Skissen legges på kontoret, så alle, som skal
betjene systemet, kan se, hvor der er dekning. Utenfor dekningsområdet kan det ikke mottas alarmer.
Dekningsområdet kan økes ved bruk av KNOP’s repeatersystem.
Kontakt din forhandler for nærmere opplysning.

Tilbehør
Trådløs lader og halssnor kan bestilles hos Cantec AS
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Tekniske data RX901B:
Batteri:
Drift tid på batteri:
Lading:

1 stk. Li-Ion 3,7V 450 mAh
Ca. 3 døgn med 50 alarm oppkall pr. døgn.
Trådløst, ca. 4 timer.

Frekvens:
Rekkevidde:

869.2125 MHz
Opptil 1500 m mellom 2 stk. RX901B *)

Display:

Grafisk LCD.

Meny tekster:

3 språk: Dansk, Norsk, Svensk.

Log funksjon:
Minne:

Lagrer de siste 50 alarm oppkall.
4 sendere
150 posisjonsstav POS901

Omgivelse miljø:
Omgivelse temperatur:

Innendørs bruk. <90 % fuktighet ikke kondenserende.
0-40° C

Kabinett type:
Kabinett dimensjoner:

Hvit ABS
45 x 90 x 16 mm.
Inkl. halssnor med sikkerhetslås, som bryter ved trekk.

Tetthet:

IP65

Vekt inkl. Batterier:

56g

Rett til endringer forbeholdes.
*) Målt utendørs med fri sikt mellom sender og mottager. I bygninger, er rekkevidden redusert. Kontrollere
dekningsområdet som beskrevet i avsnittet. Dekningsområdet kan økes med en repeater fra KNOP's repeater system
MR902/RP901 serie.
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