
Bruksanvisning

Birdy Personsökare
IP 67 med laddfack



Birdy guide 
Här kommer en enkel beskrivning på hur Birdy Personsökare fungerar.

Följande knappar och funktioner finns på din sökare.  

4 linjer LCD display

Meny knapp, -välj
tysta vid meddelande

Navigationsknappar

ESC knapp, Stänga av eller på . Backa. Läs meddelande

Röd & grön led
Statusindikering

Fäste för din säkerhetslina

Batteri
Din personsökare behöver ett batteri, antingen ett alkaliskt eller ett laddningsbart 1,2 volt 
batteri, storlek AA.
Du får inte sätta i ett vanligt alkaliskt batteri om du använder laddare till sökaren, den kan 
då explodera, och inga garantier gäller. 

Stänga av sökaren 

Tryck  in   2 gånger för att öppna  meny profiles.

Tryck en gång på vänster pil   symbolen för ”Shut Down”  visas.  Tryck 2 gånger på 

 för att acceptera och bekräfta. Sökaren är nu avstängd.

Sätt på sökaren

Tryck och håll in  i 5 sekunder

Olästa meddelanden

Displayen visar att det finns 6 olästa meddelanden.



Röd & grön led
Statusindikering

TIPS
För att tända bakgrundsbelysningen tryck  

För att kontrollerar Pocsag ID tryck in  och  samtidigt, Läs av Pocsag id.

Meny navigering 
Tryck på2 gånger på  du har nu kommit till valbara menyer.

Använd pilen upp  eller pilen ned  eller Vänsterpil  alternativt 
Högerpil  för navigering. Använd Meny-knappen  för att välja och 
ESC-knappen för att ångra eller återgå.

OBS!
Några av nedan beskrivna menyer kanske inte visas personsökare. 
Detta beror på att vissa val behöver vara uppfyllda för att dessa menyer 
ska visas.

Radera ett meddelande 
Gör enligt ovan ” Läs ett mottaget meddelande”

Ditt meddelande visas, tryck in  du får ny två val ,  ”ok” och   ”ångra”
För att få kunna radera alla meddelanden måste alla meddelanden vara lästa. DVS inga  
blinkar på displayen. 

Gör som ovan ”Radera ett meddelande” du får upp texten ”DELETE THIS MESSAGE”

använd  , du får nu val ”DELETE ALL” tryck  2 gånger = . Alla meddelanden är 
borta 

Läs ett mottaget meddelande

Tryck                      visar visar antal  
meddelanden. De som blinkar är olästa. 
Flytta markören med piltangenterna tryck

   läs, återgå med samma knapp.



LOTS Security AB
Jägerhornsväg 8    
141 75 Kungens Kurva

Växel 08-711 22 11  
Telefax 08-711 57 38 
Org.nummer 556726-2224

www.lotsab.se |info@lotsab.se |förnamn.efternamn@lotsab.se


