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ComDry styrsystem
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1.1 Navigera imenyerna
Medhjälp av de tre knapparna , och på operatörspanelen kanmannavigera imenyerna.
Följ dessa steg för att navigera imenyerna.

Steg Åtgärd Resultat/illustration

1
Välj enmenygenomatt tryckapå eller . tills önskadmeny
visas.

Indikatorn för valdmeny tänds.

2
Gå in imenyngenomatt tryckapå .

Menyindikatornbörjar blinka.

3
Använd eller för att bläddra imenyn.

4
Lämnamenynmedhjälpav ochgå till [EXIT].
Tryckpå .

Menyindikatorn slutar blinka.

OBS!Allamenylistor är cirkulära. I slutet av varjemenyfinns [EXIT]. Det snabbaste sättet att kommadit är att
tryckapå engångnärduhar gått in i enmeny.

1.2 Åtkomstnivåer
Följande åtkomstmenyer och åtgärder är tillgängliga i styrsystemet:

Åtkomst-
nivå

Tillgängligaåtgärder Kommentar

ACCESS Visaalla bearbetningsdata

ACCESS* ■ Visaalla bearbetningsdata
■ Justera relevantaparametrar (ställa in

RH-värde, återställa heller kWho.s.v.)

ACCESS** ■ Nivå2är endast avsedd för vissamedarbetare
(kvalificeradpersonal ellerMuntersService)

■ Omduavmisstaghar nått dennanivåanger du
koden0000 för att återvända till nivå1.
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1.3 Åtkomst till styrsystemet
Styrsystemets inställningar och räknare är skyddademot obehöriga ändringarmedhjälp av två
åtkomstnivåer. Se även avsnitt 1.2,Åtkomstnivåer.
Följ dessa steg för att komma åt systemet:

Steg Åtgärd Resultat/illustration

1 Föratt kunnaändra inställningarmåsteduha ”enstjärnig” åtkomst.
Gå tillmenynFunctions, seavsnitt1.1,Navigera imenyerna

Menyindikatornblinkar.

2
Bläddraupp till [ACCESS]medhjälpav .

3
Håll intryckt tills [ACCESS]ändras till [ACCESS*].

Systemet är nuupplåst, ochdukan
göranya inställningar eller återställa
räknarna.

4 Det finnsävenenhögre,PIN-kodsskyddad ”tvåstjärnig” åtkomstnivå.
Omdu försöker nåenhögreåtkomstnivånärmaskinenär avstängd
ändrasdisplayensåatt denvisar [0000].
Tryckpå fyragånger tills [ACCESS*] visas igen.

OBS!Systemet återgår automatiskt till låst lägeefter femminuters inaktivitet.

OBS!Systemet startasalltid i låst lägeefter strömsättning, oavsett vilkenåtkomstnivå somvar inställd innan
strömmenstängdesav.

Följ dessa steg för att tvinga systemet in i låst läge:

Steg Åtgärd Resultat/illustration

1 Se till att aggregatet är avstängt.

2 Gå tillmenynFunctions.

3 Navigera till [ACCESS*]. Seallmänna instruktioner i avsnitt
1.1,Navigera imenyerna.

4 Startaaggregatet genomatt tryckapåpå-/avknappen. Dengröna lampan tänds.

5
Håll intryckt tills [ACCESS*] ändras till [ACCESS ].

Systemet är nu låst, ochdukan inte
göranya inställningar eller återställa
räknarna.
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1.4 Ändrasysteminställningarna
För att kunna ändra inställningarmåste du ha ”enstjärnig” åtkomst, se 1.3,Åtkomst till styrsystemet .
Följ dessa steg för att ändra systeminställningarna:

Steg Åtgärd Resultat/illustration

1
Navigera till denparameter duvill ändramedhjälpav eller .

2
Tryckpå .

Inställningenbörjar blinka.

3
Ändravärdetmed och .

4
Bekräftadennya inställningenmed .

Inställningenslutar blinka.

OBS!Omdennya inställningen intebekräftas inom30sekunder återgår displayen till dengamla inställningen.

OBS!Skrivskyddadevärdengår inteatt ändra. Dessavärdenbörjar inteblinkanär trycks in, oavsett
åtkomstnivå.

1.5 Återställa ett larm
Följ dessa steg för att återställa ett larm:

Steg Åtgärd Resultat/illustration

1 Skriv ned larmmeddelandet innanduåterställer larmet. Informationen
kanvara till hjälp vid felsökning.

2 Vänta tills avfuktarenhar stoppats.
Tryckpå .

Displayenändras till att visa
[RstNO]och [NO]blinkar.

3
Växla från [NO] till [YES]genomatt tryckapåantingen eller .
Bekräfta genomatt tryckapå .

När larmet har återställts återgår
menysystemet till sitt startläge.

OBS!Omorsaken till ett larm fortfarandeär kvar kan larmet dykaupp igenefter återställning, ävenomavfuktaren
är stoppad.
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