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1 Inledning 

1.1 Allmänt 
Servicepanelen är ett instrument som kan anslutas till såväl styr-, relä- som central-
enhet (fjärrbasenhet). Det används bl.a. för systemkonfiguration (vid central-
/fjärrbasenhet), inställning av parametrar, byte av radiostation och radiokanal samt 
för genomförande av signalprov. På dess teckenfönster kan även resultat av tester 
m.m. avläsas. 
Servicepanelen tar för sin funktion ström från värdenheten via den seriella datakabel 
(9-polig Dsub hane/hona) som kan anslutas nedtill på panelen, och är därmed obero-
ende av intern strömkälla. 

2 Servicepanelens funktioner  

2.1 Allmänt 
Servicepanelen utgörs av en knappsats ("klickknappar"), ett teckenfönster för presen-
tation av värden m.m. och en 9-polig Dsub- anslutning, allt placerat i en låda av 
plast, innehållande display och kretskort för omvandling av data från värdenheten. 
Lådan skyddar innehållet mot fukt, men är inte vattentät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Funktionsknappar 

Pilknappar 

Numeriskt tangentbord 

Teckenfönster 

9-polig Dsub-kontakt (hane) 
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2.2 Teckenfönster  
 Servicepanelens teckenfönster består av en display som medger visning av 4 rader 

om vardera 16 tecken. Displayen är försedd med inbyggd belysning som tänds så 
snart servicepanelen ansluts till respektive enhet. 

 
  

 

 

2.2.1 Markörer 

 I de lägen där inmatning eller val av individuellt värde (ID-nummer, radiokanal etc.) 
kan ske visas aktuell rubrik och/eller inmatningsruta genom att första tecknet i aktu-
ell rubrik blinkar (här markerad med en skuggad ruta i röd ring). 

  

 

 

 Pilen under det blinkande tecknet antyder att förflyttning till redigeringsfältet måste
ske innan inmatning/val kan ske. Detta görs med hjälp av knappen Pil ned. 

  

 

 

 När markören flyttats till redigeringsläget för inmatning av siffror/tecken försvinner 
pilen och ersätts i förekommande fall av uppmaningen Ange samtidigt som markören 
blinkar i första inmatningsrutan.  

  

 

 

 I de fall endast fasta valmöjligheter finns (aggregattyp, gränssnitt etc.) ersätts Ange
av en pil i teckenfönstrets nedre högra hörn. Denna utvisar att fler alternativ finns
under aktuellt visningsläge. Bläddring i listan görs med hjälp av knappen "Pil ned". 
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 På motsvarande sätt anger en pil i övre högra hörnet att fler alternativ finns ovanför 
aktuellt visningsläge, intill dess sista alternativ då endast den övre pilen visas. 

  

 

 

 Då inmatningen är klar (sista tecknet angivits) ersätts Ange av Bekräfta under förut-
sättning att denna skett via det numeriska tangentbordet. I de fall endast förvalda al-
ternativ kan väljas visas ej denna text. 

  

 

 

2.3 Funktionsknappar 
 

 
Bekräfta – Används för att verkställa åtgärd och för att godkänna
inmatat eller befintligt värde under knapparna Setup och Param. 

   
 

 
Avbryt – Används för att avbryta aktuell verksamhet eller gå stegvis 
bakåt i menyer.  

   
 

 
Stopp – Avbryter all pågående verksamhet i systemet. Vid inläsning
av talat meddelande i styrenhets talkort markerar Stopp meddelan-
dets slutpunkt. 

   
 

 
Setup - Under denna knapp finns en förprogrammerad inmatnings-
rutin för definition av enskild ljudsändarplats, relä- eller central-
/fjärrbasenhet. 

   
 

 
Parametrar - Medger möjlighet att ställa individuella värden för
respektive aggregat, radiostation etc. 

   
 

 
Meny - Används för att genomföra test, statuskontroll samt admini-
strera och spela upp talade meddelanden. 

   
 

 

Signal - Används för att genomföra ljudprov i samband med kon-
troll av ljudsändare efter reparation eller service. Under denna ligger
även samtliga konfigurerade varningssignaler.  
Knappen har ingen funktion hos relä- och central-/fjärrbasenheter. 
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2.4 Pilknappar 
 

 
 
 

Upp/Ned - Används för att förflytta sig i menyer och till redige-
ringsläge under Setup och Param. 
Vid inställning av värden i redigeringsläge under Setup kan samtli-
ga siffror och bokstäver kommas åt via denna knapp. 

 
 

Vänster/Höger - används för att förflyttning i sidled till nästa ruta 
på inmatningsrad, då upp/ned-knappen använts för inmatning, eller 
då korrigering av tidigare inmatad siffra/bokstav skall göras innan 
värde bekräftas. 

2.5 Numeriskt tangentbord 
 

 
Numeriska knappar - används för att ange sifferuttryck vid setup 
och parameterinställning. Då dessa knappar används hoppar markö-
ren automatiskt till nästa inmatningsruta efter inmatning (jfr. 2.4
ovan där man manuellt måste förflytta sig till nästa ruta). 
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3 Handhavande - vid anslutning till styrenhet 

 Servicepanelen ansluts till Dsub-kontakten på styrenhetens framsida via tillhörande 
kabel. Ett hål för anslutningen finns i den fällbara luckan.  

OBS! Då kabeln tas bort bör anslutningskontakten (i styrenheten) tryckas till med 
tummen för att säkerställa att inte kortets anslutning mot moderkortet rubbats. 

  

 

 Följande funktionsknappar har tillämpning på styrenheten: Setup, Meny, Parametrar
och Signal. 
När anslutningen är klar upprättar systemet kontakt med panelen och visar nedanstå-
ende text i teckenfönstret. 

 

 

3.1 Meny 

 Funktionerna under Meny används för att genomföra test av utrustning, presentera
status, samt för inspelning, uppspelning m.m. av talade meddelanden i det fall var-
ningsaggregat är avpassat och styrenheten utrustat för sådana. 

Under denna knapp finns endast tillgång till förprogrammerade undermenyer och ru-
briker. All förflyttning mellan undermenyer och rubriker sker med upp- och nedpilar-
na. Val av undermeny/funktion sker med Bekräfta. 

Följande undermenyer återfinns i teckenfönstret: 
- Test 
- Status 
- Talat medd. 
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3.1.1 Test 

 Test genomförs för att få en sammantagen presentation av funktionerna hos systemets
huvuddelar på respektive aggregatplats.  
När knappen Meny tryckts visas de undermenyer som förekommer under denna funk-
tionsknapp. Test är markerat och du startar detta genom att trycka Bekräfta. 

 
 

 

 Under tiden systemet genomför kontroll av det lokala systemet (testet tar olika lång tid 
beroende på vilket aggregat som styrenheten är ansluten mot och hur detta är konfigu-
rerat) uppmanas du att vänta. Det är viktigt att inga knappar påverkas under denna tid,
då i så fall testresultatet kan bli felaktigt. 
Vill du avbryta pågående test kan detta göras genom att trycka Stopp. Knappen Av-
bryt har i detta sammanhang ingen funktion. 

 

 

 Efter genomfört test visas resultatet i presentationsfönstret uppdelat på tre huvudom-
råden: Aggregat, Styrutrustning och Samband. OBS! På styrenheter som styrs via 
uppringd telefonförbindelse (modem) testas inte samband då kommunikation endast
sker i riktning från centralenhet mot styrenhet vid dessa enheter. 
Resultatet av testet utvisar i vilken del av systemet eventuellt fel skall sökas. 

 

 

 Närmare orsak till felet kan utläsas under Status. För att öppna denna undermeny mås-
te man först återgå till tidigare meny genom att trycka Avbryt.  

3.1.2 Status 

 Under rubriken Status presenteras de värden som ligger lagrade i systemet. Härvid
kan de eventuella fel som indikerats vid test närmare utläsas.  
Om statuskontrollen föregicks av test är dessa i alla stycken aktuella. Markera Status
och tryck Bekräfta för att läsa av systemets värden. 
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 De värden som presenteras är avhängiga på vilken typ av varningsaggregat styrenhe-
ten betjänar enligt vad som angivits i samband med setup. I denna manual utgår vi från 
den vanligaste kombinationen, ett pneumatiskt trycktankmatat varningsaggregat med
ventilenhet TV2000. Presenterade värden kan variera för andra typer av aggregat. 

 

 

 Observera att detta endast är en presentation av systemets tillstånd. Inga värden kan
påverkas under denna rubrik. Du bläddrar mellan de olika posterna med pil ned/upp. 
De små pilarna i teckenfönstrets högra kant utvisar att det finns fler värden över/under 
aktuell post. 

 
 

 

 Under bläddringen genom statusvärdena återfinns det/de fel som indikerats vid ge-
nomförandet av testet. Du kan utläsa hur många gånger aggregatet startat längre ned i
listan. 

 

 

. 

 Enligt de inställda parametrarna är endast 10 starter/30 dagar tillåtet på detta aggregat.
Här är det dags att söka orsaken till det höga antalet starter! 

 

 

 Det sista värdet som presenteras för radiostyrda enheter är det uppmätta brusvärdet
(Signal to Noice Ratio). Ju högre värde, desto bättre signalkvalitet. För modemstyrda 
aggregat presenteras inga uppgifter om samband. 

 
 

 

 När du kommit till listans slut, eller när du funnit värdet du letat efter tryck "Avbryt" 
för att komma tillbaka till huvudmenyn. 
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 Vill du gå ur huvudmenyn, tryck Avbryt ytterligare en gång, och grundtexten Manö-
versystem utomhusvarning visas i teckenfönstret. 

3.1.3 Talat meddelande 

 Vad som sägs om talat meddelande är endast tillämpbart för de elektroakustiska ag-
gregat som är avpassade för sådana och där styrenheten är utrustade med ett audiokort 
för lagring och återutsändning av förinspelade eller i realtid talade meddelanden.  

I de system som innefattar högtalande ljudsändare ingår dessutom en inspelningsut-
rustning. Denna beskrivs närmare i "Handhavande - Inspelningsenhet". 

 

  

 Anslutningar för MD-spelare och mikrofon finns i kortets främre kant. För avlyssning
av inspelade meddelanden lokalt (utan utsändning via ljudsändaren) finns en liten hög-
talare monterad på kortet. Kortet kan lagra maximalt 8 meddelanden om vardera en 
minuts längd. Se även; T 33-389/00 – Styrutrustning”. 

1) Anslutning för MD-spelare se; T33-394/00 - Inspelningsenhet 

2) Anslutning för mikrofon se; 3.1.3.5  

 Markera rubriken Talat medd. med pilknapp ned och tryck Bekräfta. 

 
 

 

1 

2 
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 I teckenfönstret visas aktuella valmöjligheter, vilka inkluderar direkt tal från aggregat-
platsen via mikrofon och 8 minnesplatser för digitalt lagrade meddelanden på ett au-
diokort i styrutrustningen. 

 

 

 Markera aktuell rubrik (här Meddelande 1) och tryck Bekräfta. 

 
 

 

 För varje inspelningsbart meddelande finns 4 tjänster:  
-  Spela upp  spelar upp meddelandet via intern högtalare på audiokortet. 
-  Spela in  spelar in meddelande och lagrar i audiokortets minne. 
-  Radera raderar inspelat meddelande. 
-  Signal sänder ut meddelandet över aggregatets ljudsändare (högtalare) 

3.1.3.1 Inspelning av varningsmeddelande 

 Det finns två sätt att lagra ett talat meddelande på respektive styrenhets audiokort, dels
via radioöverföring från styrsystemets dator och dels genom inspelning lokalt via MD-
spelare eller mikrofon. Ett förinspelat meddelande får vara max 60 sekunder långt.
Däremot finns ingen begränsning vad avser talade meddelande direkt via mikrofon. I
denna manual berörs endast inspelning via MD-spelare.  

Observera att inspelning av meddelande inte kan ske på spår som redan är utnyttjat
utan föregående radering av tidigare meddelande (se; 3.1.3.4 – Radering av meddelan-
de). 

Inspelningen genomförs på följande sätt: 
1) Anslut MD-spelaren till styrenhetens audiokort med tillhörande kabel.  
2) Förbered rätt spår från MD-spelaren, starta skivan och tryck på paus. 
3) Välj meddelandenummer, markera Spela in och tryck Bekräfta för att starta 

inspelningen. 
4) Starta MD-spelaren genom att trycka på "Enter" eller pausknappen. 

 
 

 

 5) Inspelningen startar varvid tillgänglig återstående tid tiden visas i teckenfönstret
enligt nedan. Nedräkning sker i fyrasekundersintervaller, samtidigt som block
växer från vänster till höger, från 60 till 0 sekunder.   
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 Om meddelandet är kortare än 60 sekunder avbryts inspelningen med ”Stopp” när 
meddelandet är överfört. Om hela meddelandetiden utnyttjas kommer inspelningen att 
stoppas automatiskt när maxtiden uppnås. 

 

 

 När inspelningen stoppas manuellt visas nedanstående text i teckenfönstret. 

 

 

 Stoppmeddelandet försvinner automatiskt efter en kort stund varefter teckenfönstret
åter visar den ursprungliga texten. 

 

 

3.1.3.2 Kontroll av inspelningen 

 Kontrollera alltid genomförd inspelning med funktionen Spela upp för att förvissa dig 
om dess kvalitet samt att hela meddelandet spelats in. 

För att avlyssna inspelningen, markera Spela upp och tryck Bekräfta. 

 

 

 Meddelandet spelas nu upp över den lilla högtalare som är placerad i audiokortet. På
samma sätt som vid inspelning av meddelande indikeras förfluten uppspelningstid
(meddelandelängd) genom en blocklinje. 
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 Du kan avbyta uppspelningen genom att trycka knappen Stopp. Efter meddelandet 
stoppats eller spelats upp färdigt visas grundmenyn för Meddelande 1 i fönstret. 

3.1.3.3 Start av meddelande 

 Normalt startas ett talat varningsmeddelande från datorn på likartat sätt som en var-
ningssignal, men det är även möjligt att initiera utsändning av meddelandet med hjälp
av servicepanelen lokalt. 

Skulle du av någon anledning vilja stoppa pågående varningsmeddelande, tryck
Stopp, varvid uppspelningen omedelbart avbryts (se även; 3.3.3 – Stopp av ljudprov, 
varningssignal eller varningsmeddelande). 

Markera först vilket meddelande du vill sända ut, bläddra nedåt i undermenyn till Sig-
nal (längst ned) och tryck Bekräfta. 

 

 

 För undvikande av en oavsiktlig start av varningsmeddelandet ligger en kontrollfråga
inlagd. Vill du avbryta och återgå till ovanstående fönster tryck Avbryt. 

Starta varningsmeddelandet genom att åter trycka Bekräfta. 

 

 

 Under den tid meddelandet spelas upp visas nedanstående text i teckenfönstret. 

 

 

 Så snart meddelandet är klart (slut) återgår teckenfönstret till meddelandets grundme-
ny. 
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3.1.3.4 Radering av meddelande 

 Om du inte är nöjd med en föregående inspelning eller vill byta meddelande måste du
först radera det meddelande som vid tillfället ligger lagrat på den plats du vill spela in
ett nytt på. Markera Radera i menyn för aktuellt meddelande och tryck Bekräfta. 

 

 

 För att undvika oavsiktlig radering ligger en kontrollfråga inlagd innan radering kan
ske. Tryck Bekräfta igen för att radera meddelandet. 

 

 

 Meddelandet tas nu bort från aktuellt minne. Under tiden radering pågår visas Aktive-
rad på nedre raden, varefter teckenfönstret återgår till meddelandets grundmeny. 

3.1.3.5 Talat meddelande via mikrofon 

 På samma sätt som det från mikrofonen vid PC'n är möjligt att sända ut ett talat med-
delande över högtalande ljudsändare kan man göra detta lokalt med mikrofon från 
respektive aggregatplats. 

Anslut mikrofonen till den lokala styrutrustningen. Markerar alternativet Mikrofon i 
undermenyn och tryck Bekräfta. 

 

 

 För att genomföra utsändningen, håll in taltangenten på mikrofonen, tryck därefter
Bekräfta.  

 

 

 När nedanstående text visas i teckenfönstret är utrustningen klar för utsändning av
meddelandet. Läs upp ditt meddelande (vänta 1-2 sekunder för att säkerställa att med-
delandet inte ”huggs av” i början). 
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 När meddelandet är uppläst avbryter du verksamheten genom att trycka Stopp. 

3.2 Parametrar 

 Under Parametrar kan de variabla gränsvärden (max antal starter, max tillåten gång-
tid, batteriets min- och maxspänning m.m.) inom vilka respektive aggregat och styrut-
rustning skall arbeta definieras. Beroende på vilken typ av aggregat som utrustningen 
är avsedd att styra varierar såväl förekommande parametrar som värden.  

Under denna knapp redovisas dessutom de varningssignaler som förekommer inom
systemet. Dessa får inte förändras! 
Förutom variabla gränsvärden finns ett antal fasta parametrar, främst tidsgränser innan 
rapportering av fel initieras, som inte kan påverkas via denna funktion. 

Parametrarna är indelade under fyra rubriker: 
- Aggregat  
- Styrutrustning 
- Signaler 
- Rapporter 

Genom att endast trycka Bekräfta börjar man på den första parametern under Aggre-
gat och förflyttar sig genom samtliga värden.  

Med Avbryt återgår man till huvudmenyn. Om förändring gjorts hos någon parameter
kommer styrutrustningens minne att uppdateras innan funktionen lämnas. 

När knappen Parametrar trycks ned visas undermenyerna i teckenfönstret varvid den
första undermenyn Aggregat är markerad. 

 
 

 

3.2.1 Aggregat  

 Om man vill ändra/kontrollera någon parameter under Aggregat trycker man Bekräfta
varvid den första parametern under denna undermeny visas. 
Vill man gå vidare till nästa parameter utan att ändra bläddrar man till nästa post ge-
nom Bekräfta. 
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 Vill man ändra någon parameter måste man först förflytta markören till redigeringslä-
get genom att trycka Pil ned. 

 

 

  

 Markören flyttas härvid till det första tecknet i redigeringsläget samtidigt som pilen på
rad 3 försvinner. Du kan nu skriva in det nya värdet med hjälp av antingen det nume-
riska tangentbordet eller med hjälp av pilknapparna. Om du använder pilknapparna
måste du själv initiera markörens sidoförflyttning till nästa tecken genom Pil höger. 

 

 

 Antalet tillåtna starter är normalt 10 gånger per 30 dagar, men kan ställas mellan 1 och
255 gånger. Om styrutrustningen inte skall registrera antalet starter (ex: då luft till
tyfonen tas från en industrikompressor där tillsyn utövas av näringsidkare etc.) kan
antalet ställas till 0. Härvid inaktiveras räkneverket och ingen kommer felrapportering 
avseende antalet starter att ske oaktat hur många gånger kompressorn startar. 

 

 

 När avsett värde för tillåtna antal starter är ifyllt sker återgång till föregående läge ge-
nom knappen Bekräfta. 

 

 

 Då de parametrar som ligger ingår i undermenyn Aggregat är klar sker övergång till 
första parametern under Styrutrustning automatiskt. Du kan, om du vill gå förbi denna 
undermeny först återgå till menyn genom Avbryt och sedan förflytta markören nedåt 
till nästa undermeny där värde finns som är föremål för ändring/kontroll. 

 



 15

3.2.2 Styrutrustning 

 Denna undermeny reglerar radiostationens gränsvärden och är gemensam för samtliga 
typer av radiostyrda aggregat. (Modemstyrda aggregat redovisas ej här.) 

Öppna första parameterfönstret genom att trycka Bekräfta. 

 

 

 De parametrar som redovisas är radions uteffekt, redovisade som max och min, samt
stående vågförhållande, d.v.s. förhållandet mellan utstrålad och reflekterad energi, 
redovisas i T33-389/00 – Styrutrustning – bilaga 7. Dessa värden får inte ändras! 

 

 

 Vill du inte kontrollera dessa parametrar bläddrar du vidare med Bekräfta eller går via 
huvudmenyn genom att trycka Avbryt. 

3.2.3 Signaler 

 Under denna undermeny redovisas de varningssignaler som finns konfigurerade i sy-
stemet.  

Varningssignaler får inte ändras! Ej heller får fler (lokala) varningssignaler konfigure-
ras på de två reservplatser som finns tillgängliga i systemet utan Räddningsverkets
medgivande. Se även Bilaga 1. 

Vill du kontrollera varningssignalernas utseende, tryck Bekräfta för att öppna nästa 
fönster. 

 

 

 Varje signal kan maximalt byggas upp av 6 segment av varierande längd. Varje seg-
ment kan dessutom återupprepas innan nästa segment tar vid. Signalen Viktigt medde-
lande består av 7 sekunders signaler med 14 sekunders mellanrum. Denna upprepas 6
gånger. Hela signalen kan här således byggas upp och redovisas i ett segment. 
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 Detta innebär att segmenten 2 - 6 skall vara tomma. 

 

 

 Som sista moment vid konfigurering av varje signal redovisas hur många gånger de 6
segmenten skall upprepas för att bygga en färdig signal. 

 För samtliga fastställda signaler som förekommer i systemet idag erfordras endast en 
global grupp, d.v.s. segmenten 1 - 6 upprepas inte. 

 

 

 Fortsätt att bläddra genom undermenyn med Bekräfta eller återgå till menyn med Av-
bryt. 

3.2.4 Rapporter 

 När undermenyn Rapporter markeras kommer pilen att flytta från nedre till övre högra 
hörnet samtidigt som den byter riktning, utvisande att det finns fler rubriker än vad
som kan visas i teckenfönstret samtidigt. 

Med Bekräfta öppnas undermenyn. 

 

 

 Endast en post finns under denna undermeny. Laddningsfunktionen kan inte ändras 
via denna parameter, däremot gränsvärdena för rapportering av batteriets tillåtna max-
respektive minspänning. Den undre spänningsgränsen utgör dessutom den gräns då
styrutrustningen stängs av för att skydda batteriet mot skadlig urladdning. 

Förändring av värdena skall inte göras! 
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3.2.5 Uppdatering 

 Då någon parameter ändrats kommer styrutrustningens minne att uppdateras, samtidigt 
som menyfönstret visar nedanstående text, med de nya parametrarna när menyn läm-
nas. Detta kan ske antingen genom att efter sista posten Bekräfta trycks ytterligare en 
gång, eller att man lämnar menyn via ”Avbryt" varefter åter grundtexten (Manöversy-
stem utomhusvarning) visas i teckenfönstret. Har du inte gjort några ändringar visas
denna direkt, utan föregående uppdatering. 

 
 

 

3.3 Signal 

 Under denna knapp återfinns dels möjligheter att genomföra ljudprov med anlägg-
ningen efter genomförd Setup eller service/reparation, dels samtliga konfigurerade
varningssignaler. 

De underrubriker som förekommer är följande: 
-  Ljudprov 1 sekund 
-  Ljudprov 2 sekunder 
-  Ljudprov 5 sekunder 
-  Viktigt meddelande 
-  Flyglarm 
-  Faran över 
-  Beredskapslarm 

Val av ljudprov eller varningssignal sker genom att markera aktuell rubrik med Pil
upp eller Pil ned. 

 
 

 

3.3.1 Ljudprov 

 Funktionen ljudprov är framtagen för att kunna kontrollera den lokala utrustningen i
samband med genomförd reparation eller utbyte av ventilenheten etc. Tre olika läng-
der av ljudprov finns att tillgå, varav 1 sekund normalt är tillräckligt för funktionskon-
troll. 

Markera avsedd signallängd och tryck Bekräfta. För att undvika oavsiktlig start av 
ljudprov eller varningssignal ligger en kontrollstation inlagd före effektuering. 
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 För att starta ljudprov/varningssignal måste valet åter bekräftas. När denna bekräftelse 
gjorts markeras signalstart genom att Aktiverad visas i teckenfönstret. Denna text lig-
ger kvar under hela signaltiden. Vid ljudprov om 1 sekund är denna text därför knappt
skönjbar. Observera att samtliga varningssignaler slutar med en paussekvens, varför 
den tekniska signaltiden är längre än den hörbara.  

 
 

 

 När signaltiden är slut återgår texten i teckenfönstret automatiskt till den ursprungliga.

 

 

 Man kan nu välja mellan att genomföra ett nytt prov, starta en varningssignal eller
återgå till grundtext, i det senare fallet genom att trycka Avbryt. 

 

 

3.3.2 Varningssignal 

 Normalt startas inte varningssignal från aggregatplats, men då så erfordras genomförs 
detta på likartat sätt som vid genomförande av ljudprov. 

 

 

3.3.3 Stopp av ljudprov eller varningssignal 

 Om du, trots kontrollstationen, utlöser ett ljudprov eller en varningssignal felaktigt kan 
du omedelbart avbryta all pågående verksamhet i såväl aggregatet som styrutrustning 
genom att trycka knappen Stopp. Nedanstående text visas i teckenfönstret. 

 
 

 

 Efter cirka 5 sekunder visas grundtexten i teckenfönstret. 
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 Stopp avbryter, som ovan nämnts, all verksamhet, hos såväl aggregat som styrutrust-
ning, utom då man genomför inspelning eller uppspelning av meddelande. I detta fall 
återför Stopp endast pågående verksamhet till tidigare läge (ett steg bakåt i underme-
nyn). 

3.4 Setup 

 För att manöversystemet skall kunna identifiera den enskilda styrutrustningen måste
en Setup göras.  

Vid setup skall nedan redovisade värden/uppgifter anges: 
- ID-nummer Ex: 0685000012 (se; 3.4.1 – ID-nummer) 
- Gränssnitt TV2000, La/Lb-styrd, Övervakade, Högtalande 
- Aggregattyp Förekommande aggregat i listform beroende av valt gränssnitt. 
  Ex: LT 11, Delta 4 
- Styrsätt Radio M, Radio S/M, Modem 
- Kanal 1 - 9 
- Systemkod 012  (Aggregatets ordningsnummer i systemet) 
- CE-kod  053  (Centralenhetens individnummer) 

Setup behöver endast göras i samband med nyinstallation eller då förändringar sker i
systemets innehåll eller styrsätt. 

Tryck på knappen Setup för att starta menyn. 

3.4.1 ID-nummer 

 ID-numret utgörs av 10 tecken, specifika för den enskilda anläggningen. De fyra första
tecknen utgörs av kommunnumret, tecken 5-7 anger utrustningstyp (tre nollor för styr-
utrustning) och de tre sista aggregatets nummer i systemet.  
Vid nyinstallation är inmatningsfältet tomt så när som på streck som markerar inmat-
ningsfältets storlek. 

 
 

 

 Flytta markören till inmatningsfältet med Pil ned. När markören befinner sig i läge 
redigeringsläget uppmanas du att Ange ID-nummer (”Ange” försvinner så snart första 
inmatningen gjorts). Inmatning sker via det numeriska tangentbordet. 
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 Efter hand som siffrorna matas in flyttar markören automatiskt till nästa läge. 

 
 

 
 

 När sista tecknet matats in uppmanas du att bekräfta inmatningen. Innan du bekräftar 
bör du dock kontrollera din inmatning. Om korrigering erfordras förfar du enligt vad
som beskrivs under 3.4.1.1 - Korrigering av inmatning. 

 

 

 När du bekräftat din inmatning kommer du tillbaka till första visningsläget, men med 
det inmatade ID-numret längst ned. Om numret är felaktigt kan du göra om samma
procedur igen. Är det rätt, tryck Bekräfta igen för att fortsätta. 

 

 

3.4.1.1 Korrigering av inmatning 

 Om du vid inmatning av ID-nummer, Systemkod, CE-kod upptäcker att fel tecken 
angivits kan du när helst du upptäcker förhållandet sker gå till redigeringsläget, ställa
markören över aktuell teckenruta med sidoförflyttningspilarna.  

 

 

 När markören befinner sig på rätt plats slår du in den rätta siffran varefter, beroende på 
om inmatningen i övrigt är klar antingen fortsätter eller bekräftar inmatningen. 

 
 

 



 21

3.4.2 Gränssnitt. 

 Genom att ange gränssnitt talar du om för systemet hur det skall kommunicera med
varningsaggregatet.  

Det finns fyra olika gränssnitt att välja mellan:  
-  TV2000  för samtliga trycktankmatade varningsaggregat 
-  La/Lb-styrd för CK160, CK160B och övriga aggregat som styrs via

polskruvarna La och Lb (ex: ET500) 
-  Övervakade för CK160C och elektroakustiska aggregattyper som ej utnyttjas

för högtalade meddelanden (saknar audiokort). 
-  Högtalande för elektroakustiska aggregattyper utrustade med audiokort.  

 När du bekräftat inmatningen av ID-nummer visas gränssnitt TV2000 (det vanligast 
förekommande) i teckenfönstret. Om ändring av gränssnitt erfordras flyttar du markö-
ren till redigeringsläget med Pil ned. 

 
 

 

 Fältet består av ovan angivna valbara gränssnitt. Pil (pilar) längst till höger utvisar att
det finns fler alternativ i en lista under/över det aktuella gränssnittet. 

Med Pil ned förflyttar du dig genom listan tills du hittar det gränssnitt som svarar mot
aktuellt aggregat. Om gränssnittet överensstämmer med det förvalda värdet (TV2000)
går du vidare direkt genom att trycka Bekräfta. 

 

 

 När rätt gränssnitt visas i teckenfönstret, tryck Bekräfta.  

 

 

 Kontrollera att du valt rätt gränssnitt och bekräfta inmatningen för att gå till nästa steg.
Har du gjort fel kan du göra om samma procedur igen för att välja nytt gränssnitt. 
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3.4.3 Aggregattyp 

 Ange aktuellt aggregattyp på samma sätt som är beskrivet för gränssnitt här ovan. Lis-
tan över valbara aggregattyper är beroende på vilket gränssnitt du angivit, endast ag-
gregat svarande mot detta kommer att visas under Aggregattyp.  
Övrig svarar mot privatägda kompressorer samt äldre typer av varningsaggregat, eller 
aggregat som inte finns listade. 

 

 

 Bläddra med pilknapparna tills rätt aggregattyp är markerat och bekräfta valet. (Valet
här har inget samband med valt gränssnitt). 

Bekräfta vald aggregattyp när den visas i redigeringsläget 

 

 

 Bekräfta valet för att gå vidare till nästa steg. 

 

 

3.4.4 Styrsätt  

 Styrenheten kan ställas in för styrning på tre sätt: 

- Radio S/M Dubbelriktad styrning - återrapportering från aggregat. 
- Radio M  Enkelriktad styrning - endast mottagning möjlig. 
- Modem Styrning förmedlas via uppringd telefonförbindelse. 

Val av styrsätt sker i likhet med vad som angivits ovan vid val av aggregattyp och
gränssnitt. Då styrning enligt metoderna Radio S/M och Radio M används se 3.4.5.
För setup av modemstyrda enheter se 3.4.6. 
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3.4.5 Kanalval  

 Manöversystemet opererar över en av 9 kanaler. Denna inmatningspost har inga förval
varför tilldelade kanal ställs in på samma sätt som angivits under 3.4.1 - Setup.  

När rätt kanal är inmatad, bekräfta inmatningen och gå vidare till nästa steg. 

 

 

3.4.6 Pinkod och telefonnummer. 

 Om du under Styrsätt valt Modem kommer du att uppmanas att ange pinkod och tele-
fonnummer. Systemet har utrymme för 5 olika pinkoder, vardera om 4 tecken, med
tillhörande telefonnummer. Dessa utnyttjas inte för närvarande, men är avsedda att 
användas för verifiering mot externa funktioner vid uppringning från en vanlig telefon.

I det fall funktionen kommer att utnyttjas i framtiden sker inmatning enligt nedanstå-
ende beskrivning. 

 
 

 

 Inmatning och korrigering av pinkod sker i likhet med inmatning av ID-nummer. I 
princip kan alla tecken användas men för att kunna utnyttja tjänsten från en vanlig
telefon bör endast siffror användas i pinkoden. Samtliga 4 teckenplatser skall utnytt-
jas. 

 

 

 När pinkod är definierad uppmanas du i nästa steg att ange vilket telefonnummer som
skall ringas upp. Förfarandet vid inmatning är likartat med ID-nummer och pinkod. 

 

 

 Telefonnumret kan maximalt bestå av 15 siffror, men endast erforderligt antal tecken
behöver fyllas i. Observera att även riktnummer skall anges, även om den uppringda
funktionen befinner sig i samma riktnummerområdet som styrutrustningen. 
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 När pinkod och telefonnummer 1 är klara fortsätt på samma sätt med pinkoderna och
telefonnumren 2 till 5. 

3.4.7 Systemkod  

 I nästa display skall systemkod anges med tre siffror. Koden används för att identifiera 
det enskilda aggregatet i systemet. Numret överensstämmer med aggregatets nummer
på skärmen och i manöverpanelens teckenfönster. Numret matas in på samma sätt som 
ID-nummer. 

 

 

3.4.8 CE-kod ( Centralenhetskod ) 

 I den sista displayen skall en tresiffrig CE-kod anges. Denna måste överensstämma 
med centralenhetens nummer och talar om för styrenheten vilken centralenhet aggre-
gatet lyder under och är en förutsättning för att styrenheten skall acceptera komman-
don från denna. Inmatning av koden sker på enahanda sätt med vad som är angivet för
systemkod. 

 

 

3.4.9 Uppdatering 

 När en fullständig setup är genomförd och alla inmatningar är gjorda, tryck Bekräfta
varvid styrenheten lagrar gjorda inmatningar i minnet.  
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 Undvik att trycka på någon knapp under tiden uppdateringen pågår, då du annars ris-
kerar att inmatade värden inte lagras på avsett sätt. 

Om du under genomförandet trycker på Stopp kommer setup-menyn att lämnas utan 
att några ändringar sker. 

Vill du kontrollera dina inmatade värden kan du gå in under Setup igen och bläddra 
dig igenom genom att trycka Bekräfta.  

 



 26 



 27

4 Reläenhet 
Servicepanelen ansluts till Dsub-kontakten på reläenhetens framsida via tillhörande 
kabel. Ett hål för anslutningen finns urfräst i den fällbara luckan.  
Tryck till anslutningskontakten med tummen efter det att anslutningen lossats för att 
säkerställa att inte kortets anslutning mot moderkortet rubbats. 

 

 Följande funktionsknappar har tillämpning på reläenheten: Setup, Meny och Para-
metrar. 

 När anslutningen är klar upprättar systemet kontakt med panelen och visar grundtexten 
Manöversystem utomhusvarning i teckenfönstret. 

 

 

4.1 Meny 

 Funktionerna under knappen Meny används för att genomföra test av utrustningen, 
presentera status samt för att byta sändarenhet (radiopar) på reläenheten. 

Under denna knapp finns endast tillgång till förprogrammerade undermenyer och ru-
briker. All förflyttning mellan undermenyer och rubriker sker med upp- och nedpilar-
na. Val av funktion sker med knappen Bekräfta. 
Följande undermenyer återfinns i teckenfönstret: 
- Test 
- Status 
- Byt sändarenhet 
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4.1.1 Test 

 Test genomförs för att få en sammantagen presentation av funktionerna hos reläenhe-
tens huvuddelar.  
När knappen Meny trycks visas de undermenyer som förekommer under denna funk-
tionsknapp. Test är markerat och du startar detta genom att trycka Bekräfta. 

 
 

 

 Under tiden reläenheten genomför självtesten (cirka 20 sekunder) uppmanas du att 
vänta. Det är viktigt att inga knappar påverkas under denna tid, då i så fall testresulta-
tet kan bli felaktigt. 

Vill du avbryta pågående test kan detta göras genom att trycka knappen Stopp. Knap-
pen Avbryt har i detta sammanhang ingen funktion. 

 

 

 Efter genomfört test visas resultatet i presentationsfönstret uppdelat på två huvudom-
råden: Styrutrustning och Samband.  
Resultatet av testet utvisar i vilken del av systemet eventuellt fel skall sökas. 

 

 

 Närmare orsak till felet kan utläsas under Status. För att öppna denna undermeny mås-
te man först återgå till tidigare meny genom att trycka Avbryt.  

 

4.1.2 Statuskontroll 

 Under rubriken Status presenteras de värden som ligger lagrade i systemet. Härvid
kan de eventuella fel som indikerats vid test närmare utläsas.  
Om statuskontrollen föregicks av test är dessa i alla stycken aktuella. Markera Status
och tryck ”Bekräfta” för att läsa av systemets värden. 
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 Observera att detta endast är en presentation av systemets tillstånd. Inga värden kan
påverkas under denna rubrik. Du bläddrar mellan de olika posterna med Pil ned/upp. 

 

 

 De små pilarna i teckenfönstrets högra kant utvisar att det finns fler värden över/under
aktuell post. 

 
 

 

 Gångtid aggregat utvisar hur länge reläenheten varit driftsatt sedan senaste "Reset".  

 
 

 

. 

 Om Gångtid batteri visar något annat värde än 0 (noll) har enheten varit föremål för
strömbortfall. 

 
 

 

 I redovisningen kan utläsas vilket radiopar som för tillfället är i drift. Normalt skall
alltid Radio 1 (de övre radiostationerna i enheten) vara i drift. Radiopar 2 utgör endast
reserv om fel uppstår på någon av stationerna i par 1. 

 
 

 

 Radioparens uteffekt, stående vågförhållande (SVF) och signalstyrka redovisas i
samma fönster. De vänstra stationerna sköter kommunikationen mot centralenheten 
och de högra mot styrenheterna (aggregaten). 
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 Värden för SNN (Signal to Noice Node = CE mot vilken mätning skett) och SNR
(Signal to Noice Ratio = värde till brusgräns) visas i ett fönster. 

 

 

 När du kommit till listans slut, eller när du funnit värdet du letat efter tryck Avbryt för 
att komma tillbaka till huvudmenyn. 

 

 

 Vill du gå ur huvudmenyn, tryck Avbryt ytterligare en gång, och grundtexten Manö-
versystem utomhusvarning visas i teckenfönstret. 

 

4.1.3 Byte sändarenhet 

 Om du av någon orsak vill byta radiopar på reläenheten (ex.vis vid test eller för att 
åter aktivera radiopar 1) kan du göra detta via denna funktion.  

 Markera rubriken Byt sändarenhet under Meny med Pil ned och tryck Bekräfta. 

 
 

 

 I teckenfönstret visas nedanstående bild.  

 

 

 Vill du aktivera radiopar 2 görs detta genom antingen Pil upp eller Pil ned. För varje 
tryck skiftar teckenfönstret mellan radio 1 och 2. 
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 När rätt radiopar visas i teckenfönstret bekräftar du valet. Vid denna åtgärd styrs spän-
ningen om till aktuellt radiopar samtidigt som koaxialreläet skiftar över antenn till
detta par. 

4.2 Parametrar 

 Antalet parametrar som kan regleras på reläenheten är få, och behandlar uteslutande 
radiovärden och batteriets laddningsgränser.  
Förutom dessa gränsvärden finns ett antal fasta parametrar, främst tidsgränser innan
rapportering av fel initieras, som inte kan påverkas via denna funktion. 

När knappen Parametrar trycks ned visas den första redigerbara parametern i tecken-
fönstret. 

Genom att endast trycka Bekräfta förflyttar man sig genom samtliga värden utan att 
ändra något. Om ändringar skall göras genomförs detta enligt vad som beskrivs för
styrenheten under 3.2.2. 

Med Avbryt återgår man till grundtexten. Om förändring gjorts hos någon parameter 
kommer styrutrustningens minne att uppdateras innan funktionen lämnas. 

 
 

 

 Reläenhetens parametrar är satta för maximal funktion hos enheten och får inte ändras
utan Räddningsverkets medgivande.  

Observera att uteffektens minvärde inte överensstämmer med motsvarande värde hos
styrenheter. 

 

4.2.1 Uppdatering 

 Då någon parameter ändrats kommer styrutrustningens minne att uppdateras med de
nya parametrarna när menyn lämnas. Detta kan ske antingen genom att efter sista pos-
ten Bekräfta trycks ytterligare en gång, eller att man lämnar menyn via Avbryt, varef-
ter åter grundtexten visas i teckenfönstret. Har du inte gjort några ändringar visas den-
na direkt, utan föregående uppdatering. 
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4.3 Setup 

 För att manöversystemet skall kunna identifiera reläenheten måste en Setup göras.  

Vid setup skall nedan redovisade värden/uppgifter anges: 
- ID-nummer Ex: 0685RRR001  (RRR för reläenhet) 
- Kanal CE 1 - 9 
- Kanal Aggr. 1 - 9 
- CE-kod  053   (Centralenhetens individnummer) 

Setup behöver endast göras i samband med nyinstallation eller då förändringar sker,
främst avseende kanalutnyttjande. 

Tryck på knappen Setup för att starta menyn. 

4.3.1 ID-nummer 

 ID-numret utgörs av 10 tecken, specifika för den enskilda anläggningen. De fyra första
tecknen utgörs av kommunnumret, tecken 5-7 anger utrustningstyp (tre "R" för relä-
enhet) och de tre sista reläenhetens nummer.  
Vid nyinstallation är inmatningsfältet tomt så när som på streck som markerar inmat-
ningsfältets storlek. 

 
 

 

 Flytta markören till inmatningsfältet med Pil ned. När markören befinner sig i läge 
redigeringsläget uppmanas du att Ange ID-nummer ("Ange" försvinner så snart första 
inmatningen gjorts). För inmatning erfordras såväl det numeriska tangentbordet som
Pil upp. 

 
 

 

 Efter hand som siffrorna matas in flyttar markören automatiskt till nästa läge. 

 
 

 
 

 Inmatning av tecknen 5 - 7, för reläenhet betecknad med "RRR", kan endast ske med
hjälp av knapparna Pil upp/ned. Under denna finns såväl tillgång till siffrorna 0 - 9 
som bokstäverna A - Z. 

Förflyttning till nästa inmatningsposition måste i detta fall ske med hjälp av Pil höger.
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 När sista tecknet matats in visas en uppmaning att bekräfta inmatningen. Innan detta
sker  bör dock kontroll av inmatningen ske. Om korrigering erfordras förfars enligt 
vad som beskrivs under 3.4.1.1 – Korrigering av inmatning. 

 

 

 När inmatningen är bekräftad kommer återgår displayen till föregående visningsläge,
men med det inmatade ID-numret längst ned. Om numret är felaktigt kan samma pro-
cedur upprepas. Om värdet är rätt, tryck Bekräfta för att fortsätta. 

 

 

4.3.2 Kanalval 
 När ID-nummer matats in uppmanas du att ange kanal för kommunikation mot cen-

tralenhet (fjärrbasenhet). 
Manöversystemet opererar över en av 9 kanaler. Denna inmatningspost har inga förval 
varför tilldelade kanal ställs in på samma sätt som angivits under 4.3.1 – Setup.  

När rätt kanal är inmatad, bekräfta inmatningen och gå vidare till nästa steg. 

 
 

 
 

 I nästa fönster anges kanal för kommunikation mot de styrenheter som kommunicerar 
med centralenheten via reläenheten. Kanal anges på enahanda sätt med kanal CE. 

Observera att dessa radiostationer har omvänd frekvensplacering jämfört med de för
kommunikation mot CE, och får därför inte förväxlas vid utbyte. 
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4.3.3 Systemkod 

 När radiokanaler är angivna uppmanas du att ange systemkod med tre siffror. Denna
kod används för att identifiera reläenheten gentemot centralenheten. Numret matas in
på samma sätt som ID-nummer. 

 

 

4.3.4 CE kod ( Centralenhetskod ) 

 Som sista steg uppmanas du att ange en tresiffrig CE-kod. Denna måste överensstäm-
ma med centralenhetens nummer och talar om för reläenheten vilken centralenhet den
lyder under och är en förutsättning för att reläenheten skall acceptera kommandon från
denna. Inmatning av koden sker på enahanda sätt med vad som är angivet för system-
kod. 

 

 

4.3.5 Uppdatering 

 När en fullständig setup är genomförd och alla inmatningar är gjorda, tryck Bekräfta
varvid reläenheten lagrar gjorda inmatningar i minnet.  

 

 

 Undvik att trycka på någon knapp under tiden uppdateringen pågår, då du annars ris-
kerar att inmatade värden inte lagras på avsett sätt. 

Om du under genomförandet trycker på stoppknappen kommer setup-menyn att läm-
nas utan att några ändringar sker. 

Vill du kontrollera dina inmatade värden kan du gå in i Setup igen och bläddra dig
igenom genom att trycka Bekräfta.  
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5 Central- och fjärrbasenhet 
Servicepanelen ansluts till den nedre Dsub-kontakten [COM 2] på listen längst ned till 
höger på enheten via tillhörande kabel. 

 

 Följande funktionsknappar har tillämpning på reläenheten: Setup, Meny och Para-
metrar. 

 När anslutningen är klar upprättar systemet kontakt med panelen och visas grundtexten 
Manöversystem utomhusvarning i teckenfönstret. 

 

 

5.1 Meny 

 Funktionerna under knappen Meny används för att presentera status samt för att byta
sändarenhet (radiopar) på central-/fjärrbasenheten. Funktionen Test saknas på dessa 
enheter. 
Under denna knapp finns endast tillgång till förprogrammerade undermenyer och ru-
briker. All förflyttning mellan undermenyer och rubriker sker med Pil upp/ned. Val 
av funktion sker med knappen Bekräfta. 

Följande undermenyer återfinns i teckenfönstret: 
- Status 
- Byt sändarenhet 

 

5.1.1 Test 

 Test genomförs för att få en sammantagen presentation av funktionerna hos enhetens 
huvuddelar.  
När knappen Meny trycks visas de undermenyer som förekommer under denna funk-
tionsknapp. Status är markerat och du öppnar denna genom att trycka Bekräfta. 
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 Under rubriken Status presenteras de värden som ligger lagrade i enheten. Observera 
att detta endast är en presentation av enhetens tillstånd. Inga värden kan påverkas un-
der denna rubrik. Du bläddrar mellan de olika posterna med Pil ned/upp. 

 

 

 De små pilarna i teckenfönstrets högra kant utvisar att det finns fler värden över/under 
aktuell post. 

 

 

 Under status redovisas hur många relä- och styrenheter systemet består av, samt hur 
många konfigurerade grupper som finns. På centralenheter redovisas dessutom antalet
fjärrbasenheter i systemet.  

 

 

 Här redovisas också sambandet med anslutna manöverpaneler, SOS-modem, PC och i 
förekommande fall fjärrbasenheter. 

 

 

 Det interna flödet av information i systemet redovisas i tre fönster under rubriken
Sändarkö. Här redovisas PC och radio och då fjärrbasenheter ingår även dessa. 
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 Antalet konfigurerade signaler redovisas antalsmässigt. Maximalt kan 6 signaler han-
teras av systemet (4 ordinarie och 2 reserv). 

 

 

 Tillståndet för respektive varningssignal redovisas som Av, På eller Okänd. För re-
servsignalerna redovisas statusen som Okänd så länge dessa inte är konfigurerade. 
Högsta beredskap anger att signalerna är gripbara i systemet. 

 

 

 I redovisningen kan utläsas vilken radio som för tillfället är i drift. Normalt skall alltid
Radio 1 (den övre radiostation i enheten) vara i drift. Radio 2 utgör endast reserv.  

 

 

 Radio 1 uteffekt, stående vågförhållande (SVF) och signalstyrka redovisas i de tre
påföljande fönstren. 

 

 

 Värden för SNN (Signal to Noice Node = ID-nummer på styr-/reläenhet mot vilken 
mätning skett) och SNR (Signal to Noice Ratio = värde till brusgräns) visas i ett föns-
ter. 

 

 

 Statuslistan avslutas med en presentation av motsvarande värden för radio 2. 
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 Vill du gå ur huvudmenyn, tryck Avbryt ytterligare en gång varvid grundtexten Ma-
növersystem utomhusvarning visas i teckenfönstret. 

5.1.2 Byt sändarenhet 

 Om du vill byta radio på central-/fjärrbasenheten av någon orsak, kan du göra detta via
denna funktion.  

 Markera rubriken Byt sändarenhet under Meny med Pil ned/upp och Bekräfta. 

 
 

 

 I teckenfönstret visas nedanstående bild.  

 

 

 Vill du aktivera radio 2 görs detta genom antingen Pil upp eller Pil ned. För varje 
tryck skiftar teckenfönstret mellan radio 1 och 2. 

 
 

 
 

 Bekräftar valet när rätt radio visas i teckenfönstret. Vid denna åtgärd skiftar koaxialre-
läet över antenn till vald radio samtidigt som spänningen styrs om till denna. 
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5.2 Parametrar 

 Antalet parametrar som kan regleras på central-/fjärrbasenheten inskränker sig till in-
ställning av gränsvärden för radions uteffekt samt stående vågförhållande (SVF). 

Genom att endast trycka Bekräfta förflyttar man sig genom samtliga värden utan att
ändra något. Om ändringar skall göras genomförs detta enligt vad som beskrivs för 
styrenheten under 3.2.2. 

Med "Avbryt" återgår man till grundtexten. Om förändring gjorts hos någon parameter
kommer styrutrustningens minne att uppdateras innan funktionen lämnas. 

När knappen "Parametrar" trycks ned visas den första redigerbara parametern i tecken-
fönstret. 

 
 

 

 Enhetens parametrar är satta för maximal funktion och får inte ändras utan Rädd-
ningsverkets medgivande.  

Observera att uteffektens minvärde inte överensstämmer med motsvarande värde hos
styrenheter. 

5.2.1 Uppdatering 

 Då någon parameter ändrats kommer enhetens minne att uppdateras med de nya para-
metrarna när menyn lämnas. Detta kan ske antingen genom att efter sista posten Be-
kräfta trycks ytterligare en gång, eller att man lämnar menyn via Avbryt, varefter åter 
grundtexten Manöversystem utomhusvarning visas i teckenfönstret. Har du inte gjort 
några ändringar visas denna direkt, utan föregående uppdatering. 
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5.3 Setup 

 För att underlydande enheter skall kunna identifiera och verkställa kommandon från
central-/fjärrbasenheten måste en setup genomföras.  

Vid setup skall nedan redovisade värden/uppgifter anges: 
- ID-nummer  (CE) Ex:  0000MMM001  (centralenhet),  
  (FB)  0685RBS124  (fjärrbas)  
- Basgränssnitt Def. om enheten nyttjas som central- eller fjärrbasenhet. 
- Manöverpanel Anger hur många manöverpaneler som används samt vilka

utgångar dessa använder. 
- Fjärrbas antal 0 - 8 (anges endast om basgränssnitt = centralenhet) 
- ATN-modem antal 0 - 4 (anger antalet trådanslutna styrenheter) 
- Kanal 1 - 9 
- Systemkod  Ex: 053 (Central-/fjärrbasenhetens individnummer) 

Setup behöver endast göras i samband med nyinstallation eller då förändringar i anta-
let underenheter, styrutrustning eller radiokanal sker. 

Tryck på knappen Setup för att starta menyn. 

5.3.1 ID-nummer 

 ID-numret utgörs av 10 tecken, specifika för den enskilda anläggningen. De fyra första
tecknen utgörs för centralenhet alltid av "0000" (fyra nollor) och för fjärrbasenhet av
kommunnumret, tecken 5-7 anger utrustningstyp (tre "M" för central- och "RBS" för 
fjärrbasenhet) och de tre sista för centralenhet alltid av "001" och för fjärrbas av enhe-
tens ID-nummer.  
Vid nyinstallation är inmatningsfältet tomt så när som på streck som markerar inmat-
ningsfältets storlek. 

 
 

 

 Flytta markören till inmatningsfältet med Pil ned. När markören befinner sig i läge 
redigeringsläget uppmanas du att Ange ID-nummer ("Ange" försvinner så snart första 
inmatningen gjorts). För inmatning erfordras såväl det numeriska tangentbordet som
Pil upp/ned. 

 
 

 

 Efter hand som siffrorna matas in flyttar markören automatiskt till nästa position. 



 41

 
  

 
 Inmatning av tecknen 5 - 7, för centralenhet betecknad med "MMM" och för fjärrbas-

enhet med "RBS", kan endast ske med hjälp av knappen Pil upp/ned. Under denna 
finns inte enbart tillgång till siffrorna 0 - 9 utan också bokstäverna A - Z. 

Förflyttning till nästa inmatningsposition måste i detta fall ske med hjälp av Pil höger.

 
 

 

 När sista tecknet matats in uppmanas du att bekräfta inmatningen. Innan du bekräftar
bör du dock kontrollera din inmatning. Om korrigering erfordras förfar du enligt vad
som beskrivs under 3.4.1.1 - Korrigering av inmatning. 

När inmatning bekräftad kommer du tillbaka till första visningsläget, men med det
inmatade ID-numret längst ned. Om numret är felaktigt kan samma procedur göras om 
igen. Är det rätt, tryck Bekräfta igen för att fortsätta. 

 

 

5.3.2 Basgränssnitt 
 När inmatningen av ID-nummer gjorts skall basgränssnitt anges. Detta definierar hur

enheten utnyttjas i systemet. En pil längst till höger anger att det finns fler val un-
der/över det som för tillfället visas (centralenhet och fjärrbasenhet).  

Ange hur enheten skall utnyttjas och bekräfta två gånger för att komma till nästa steg.
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5.3.3 Manöverpanel 

 För att enheten skall kunna styra ut data mot ansluten/-na manöverpanel/-er måste 
antal och utgångar anges. Innebörden av respektive valmöjlighet anges enligt nedan: 

- 1 Manöverpanel 1 finns ansluten. 
- 2 Manöverpanel 2 finns ansluten. 
- 1/2  Både manöverpanel 1 och 2 finns anslutna. 
- Saknas Ingen manöverpanel finns ansluten. 

Gå till redigeringsläge med Pil ned. 

 
 

 

 Välj det alternativ som är aktuell för det lokala systemet med Pil ned/upp och bekräf-
ta två gånger för nästa inmatning. 

 
 

 

5.3.4 Fjärrbas antal 

 Denna inmatning erfordras endast om basgränssnitt angivits som Centralenhet. För att 
centralenheten skall kunna kommunicera med respektive underlydande fjärrbas måste
antalet sådana anges. Gå först till redigeringsläge med Pil ned.  

 
 

 

 Ange antal fjärrbasenheter på det numeriska tangentbordet och bekräfta inmatningen. 
Bekräfta ytterligare en gång för att gå vidare till nästa fönster.  
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5.3.5 ATN-modem antal 

 Antalet styrenheter anslutna via uppringda telefonmodem anges på likartat sätt som
vad som angetts för fjärrbasenheter ovan. Max 4 ATN-modem ryms i enheten. 

 

 

5.3.6 Kanalval 

 Radiokanal anges på samma på samma sätt som fjärrbas och ATN-modem.  

 

 

5.3.7 Systemkod 

 Det sista värdet som anges vid setup är enhetens individnummer (måste anges för att
styr- och reläenheter skall ta emot och effektuera kommandon). Detta anges på samma 
sätt som ID-nummer. När koden är inmatad tryck Bekräfta för att gå ur menyn. 

 

 

5.3.8 Uppdatering 

 När setupen är genomförd och alla inmatningar är gjorda, tryck Bekräfta varvid enhe-
ten lagrar och uppdaterar gjorda inmatningar i minnet.  

 
 

 

 Undvik att trycka på någon knapp under tiden uppdateringen pågår, då du annars ris-
kerar att inmatade värden inte lagras på avsett sätt. 

Om du under genomförandet trycker på stoppknappen kommer setup-menyn att läm-
nas utan att några ändringar sker. 

Vill du kontrollera dina inmatade värden kan du gå in i Setup igen och bläddra dig
igenom genom att trycka Bekräfta.  
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6 Felmeddelanden 

6.1 Ogiltig Setup 

 Om något setupvärde saknas eller är avviker så kraftigt att det inte accepteras av sy-
stemet, kommer du när du skall genomföra test, avläsning av status eller inställning av
parametervärden att få ett felmeddelande i teckenfönstret enligt nedan. 
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7 Utbildningshjälpmedel  

7.1 Allmänt 

 Räddningsverket har tagit fram ett interaktivt program för att öva hantering av servi-
cepanelen. Programmet är endast uppgjort med tillämpning mot en styrenhet. Förfa-
randet och principerna för dess användning är likartat även vid anslutning till central-
/fjärrbasenhet och reläenhet. Programmet finns inlagt på datorns hårddisk och kan 
startas från styrprogrammet.  
Programmet omfattar en genomgång av de åtgärder kan genomföras vid setup, test, 
statuskontroll, inställning av parametrar, signalprov m.m. 

7.2 Start av programmet 
 Öppna övningsprogrammet på följande sätt. 

1 Klicka på ikonen "Arbetsläge" 
2 Klicka på pilen i högra delen av listen under "Arbetsläge" och välj 

  "Övning" varvid de olika övningsprogrammen blir 
 valbara. 

 3 Markera "Servicepanel".  
4 Klicka "OK" varvid övningsprogrammet startas 
 och nedanstående bild visas. 

7.3 Val av övningsområde 

 Programmet är indelat i fyra övningsdelar vilka kan  
väljas och genomföras oberoende av varandra. 
- Setup 
- Meny 
- Parametrar 
- Signal 

 



 46 

8  Flödesscheman servicepanel 
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Varningssignaler:    Bilaga 1 

1 Programmeringsanvisning 

 Viktigt meddelande:  Teknisk signallängd: 2' 06'' 
  Segment 1: På1 - 007 Av1 - 014 Grp1 - 006 
  2: På2 - 000 Av2 - 000 Grp2 - 000 
  3: På3 - 000 Av3 - 000 Grp3 - 000 
  4: På4 - 000 Av4 - 000 Grp4 - 000 
  5: På5 - 000 Av5 - 000 Grp5 - 000 
  6: På6 - 000 Av6 - 000 Grp6 - 000 
   Global: 001 

Flyglarm:  Teknisk signallängd: 60'' 
 Segment 1: På1 - 002 Av1 - 002 Grp1 - 015 
 2-6: = Viktigt meddelande 
  Global: 001 

Faran över:  Teknisk signallängd: 30'' 
 Segment 1: På1 - 030 Av1 - 000 Grp1 - 001 
 2-6: = Viktigt meddelande 
  Global: 001 

Beredskapslarm: Teknisk signallängd: 5' 15'' 
 Segment 1: På1 - 030 Av1 - 015 Grp1 - 007 
 2-6: = Viktigt meddelande 
  Global: 001 

2 Konfigurering av varningssignal 

 För att åskådliggöra hur en varningssignal kan konfigureras med hjälp av servicepane-
len använder vi oss av signalen "Brandlarm". Signalens karaktär framgår av nedanstå-
ende figur. 

 

 

Grafiskt kan signalen åskådliggöras på följande sätt: 

  

 

 

 

 Brandlarm:  Teknisk signallängd:  60'' 
 Segment 1: På1 - 006 Av1 - 002 Grp1 - 001 
 2: På2 - 002 Av2 - 002 Grp2 - 001 
 3: På3 - 002 Av3 - 006 Grp3 - 001 
 4-6: = Viktigt meddelande 
  Global:  003   

 

6 2 2 2 2 6 

segment 1 segment 2 segment 3 

På  
Av  

Grp1 - 1 Grp2 - 1 Grp3 - 1  

Global 3

6 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 6 

60 sek 
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