Quickstart til EZiCAT
Første aktivering af EZiCAT kabelsøger
 Fjern plastikslip ved batterier
 Hold EZiCAT i håndtaget, så ”tænd” knap aktiveres
 Tryk og hold ”F” tasten i ca. 5 sekunder for at aktivere EZiCAT
Bemærk: 12 måneder efter aktivering vises et servicenøglesymbol
kalibrering anbefales. Kontakt Elma Instruments for kalibrering.

som indikerer at årlig

Aktivering af SSI (Signalstyrke indikator)
 SSI indikerer med 0-999 styrken af det modtagne signal. Kan hjælpe med at skelne installationer fra støj og ”spøgelsessignaler”. SSI funktionen kan valgfrit aktiveres eller deaktiveres.
 Hold EZiCAT i håndtaget, så ”tænd” knap aktiveres
 Funktionen
skal være aktiveret. Tryk evt. på tasten ”F” flere gange, indtil
aktiveres
 Tryk og hold ”i” knappen inde i ca. 2 sekunder for at aktivere menu. ”EST” vises i display
 Tryk flere gange på ”F” tasten, indtil der står ”SSI” i display
 Tryk på ”i” tasten for at vælge ”SSI” menu
 Tryk på ”F” tasten for at skifte mellem ”On” (til) eller ”OFF” (fra)
 Tryk på ”i” tasten for at gemme valg og afslutte
 SSI værdi fra 0 til 999 vises nu i højre side af display

Justering af lydstyrke









Lydniveau kan justeres i 10 trin fra 0-9
Hold EZiCAT i håndtaget, så ”tænd” knap aktiveres
Funktionen
skal være aktiveret. Tryk evt. på tasten ”F” flere gange til
aktiveres
Tryk og hold ”i” knappen inde i ca. 2 sekunder for at aktivere menu. ”EST” vises i display
Tryk flere gange på ”F” tasten, indtil der står ”VOL” i display
Tryk på ”i” tasten for at vælge ”VOL” menu
Tryk på ”F” tasten for at bladre mellem lydniveauer. Tone lyder kontinuerligt ved valgt niveau
Tryk på ”i” tasten for at gemme valg og afslutte

Søgning med EZiCAT
 Hold EZiCAT i håndtaget, så ”tænd” knap aktiveres
 Vælg korrekt funktion. Tryk evt. flere gange på ”F” tasten til korrekt funktion indikeres
for at søge på aktive installationer med forbrug
for at søge på inaktive ”døde” installationer
for at søge på installationer påtrykt signal med EZiTEX sender
Kombinerer
og
Bemærk: Søgning af installation sker når EZiCAT holdes 90˚, altså ”tværs over” installation.
Holdes EZiCAT i samme orientering, altså ”på langs”, af installation opnås intet signal.

Quickstart för EZiCAT
Första aktivering av EZiCAT kabelsökare
 Tag bort plastslippen vid batterierna
 Håll EZiCAT i handtaget, så att ”på” -knappen aktiveras
 Tryck och håll ner ”F” -knappen i ca. 5 sekunder för att aktivera EZiCAT
Notera: 12 månader efter aktivering visas en servicesymbol
som indikerar att årlig kalibrering rekommenderas. Kontakta Elma Instruments för kalibrering.

Aktivering av SSI (Signalstyrkeindikator)
 SSI indikerar med 0-999 styrkan på den mottagna signalen. Kan hjälpa med att skilja installationer från störningar och ”spöksignaler”. SSI-funktionen kan valfritt aktiveras eller deaktiveras.
 Håll EZiCAT i handtaget, så att ”på” -knappen aktiveras
 Funktionen
skall vara aktiverad. Tryck ev. på knappen ”F” flera gånger, tills
aktiveras
 Tryck och håll ner ”i” -knappen i ca. 2 sekunder för att aktivera menyn. ”EST” visas i displayen
 Tryck flera gånger på ”F” -knappen, tills det står ”SSI” i displayen
 Tryck på ”i” -knappen för att välja ”SSI” menyn
 Tryck på ”F” -knappen för att skifta mellan ”On” (till) eller ”OFF” (från)
 Tryck på ”i” –knappen för att spara valet och avsluta
 SSI-värde från 0 till 999 visas nu i högra sidan av displayen

Justering av ljudstyrka








Ljudnivån kan justeras i 10 steg från 0-9
Håll EZiCAT i handtaget, så att ”på” -knappen aktiveras
Funktionen
skall vara aktiverad. Tryck ev. på knappen ”F” flera gånger tills
aktiveras
Tryck och håll ner ”i” -knappen i ca. 2 sekunder för att aktivera menyn. ”EST” visas i displayen
Tryck flera gånger på ”F” -knappen, tills det står ”VOL” i displayen
Tryck på ”i” -knappen för att välja ”VOL” menyn
Tryck på ”F” -knappen för att bläddra mellan ljudnivåerna. Tonen ljuder kontinuerligt vid vald
nivå
 Tryck på ”i” -knappen för att spara val och avsluta

Sökning med EZiCAT
 Håll EZiCAT i handtaget, så att ”på” -knappen aktiveras
 Välj korrekt funktion. Tryck ev. flera gånger på ”F” -knappen tills korrekt funktion indikeras
för att söka på aktiva installationer med belastning
för att söka på inaktiva ”döda” installationer
för att söka på installationer med påtryckt signal från EZiTEX sändare
Kombinerar
och
Notera: Sökning av installation sker när EZiCAT hålls 90˚, alltså ”tvärs över” installationen. Hålls
EZiCAT i samma orientering, alltså ”längs” installationen, får man ingen signal.

