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1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig 
atmosfär.

2 .Byt  inte  ut  e l l er  l adda  batter ier  i  en  mi l jö  med 
explosionsfarlig atmosfär. Kontaktgnistor kan uppstå när 
batterier sätts i eller tas ur, som kan orsaka en explosion eller 
brand.

3 .Byt  inte  ut  e l ler  ändra  t i l lb ehör  i  en  mi l jö  med 
explosionsfarlig atmosfär. Kontaktgnistor kan uppstå när 
tillbehöret sätts i eller tas ur, som kan orsaka en explosion 
eller brand.

4.Stäng av en radio innan batterier eller tillbehör sätts i eller 
tas ur.

5.Montera aldrig isär denna enhet så  att interna elektriska 
kretsar i enheten exponeras.
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Manöverknappar

Läsknapp
- för att läsa meddelande
- för att koppla på bekgrundsbelysning
- för att koppla på enheten
- för att aktivera funktionen 

Alternativknapp
- för att flytta markör
- för att förhandsvisa meddelanden i följd   
Funktionsknapp
- för att visa funktionsmeny
- för att använda funktionsläge
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• Vattenskyddad, dammsäker
• Bordsladdare med extern summer (option)
• 4-raders minne med 84 engelska bokstäver
• Tydligt läsbar med bakgrundsbelyst 

display
• Minneskapacitet på upp till 259 056 

tecken.
• 16 minnesspår + Meddelandeutrymme 

fullt 10 fastställda
• Personligt meddelandeminne : 20 fasta, 

Brevlåda finns
•  Visar klockslag och datum
• Valbar 12-/24-timmars klocka
• Meddelande märkt med datum och 

klockslag
• Indikering av ofullständigt inmeddelande
• Indikering av dubblerat meddelande
• Låser viktigt meddelande (upp till 10 st.)
• Radering av alla eller enstaka 

meddelanden
• Varning för och indikering av låg 

batterispänning
• Inzoomning i display - Större text för 

enklare avläsning  
• Indikering av full meddelandebox och full 

auto-lagring
• Förvisning för snabbkoll av varje 

meddelande
• Meddelande flyttat till Memo ( valbart av 

användare )
• Indikering av område för service
• 5 inbyggda larmlägen 
• 4 pips varning / Tyst vibration / Tyst sedan 

pip / 8 Musiktoner / Viloläge 
• Privat tid - Gör det möjligt att stänga av 

alla personsökarens varningssignaler under 
förvalda tider

• Uppmärksamhetssignal för brevlåda
• Spara medddelande när enheten är avstängd 

eller är under laddning 

Egenskaper och funktioner
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• Batteriluckan på enhetens baksida är 
fastdragen med skruv för att kunna vara 
vatten- och dammsäker.  

• Var vänlig se figur ovan för att finna 
batteriluckan så att den kan öppnas för 
att sätta i eller byta ut det laddningsbara 
batteriet.

• Notera att det krävs ett laddningsbart batteri 
när en laddare används för att ladda batteriet. 

• Använd inte alkaliska batterier tillsammans 
med laddaren för A29, så att farliga 
incidenter kan undvikas.

Batterilucka

Personsökarens statussymboler

INDIKERING AV STRÖM PÅ

LARM MED MUSIK  

LARM  MED PIP-SIGNAL

INDIKERING AV AUTOMATISKT VILOLÄGE

LARMINDIKERING

INDIKERING AV AUTOMATISK BLÄDDRING

BATTERIKAPACITET

INDIKERING AV UTANFÖR RÄCKVIDD

FELMEDDELANDE

DUBBLERAT MEDDELANDE

MEDDELANDE I BREVLÅDA

INDIKERING AV MEMO-MEDDELANDE

LCD-display

Meddelandens statussymboler 

MEDDELANDE I MINNE

VAL AV MEDDELANDE 

MEDDELANDE LÅST I MINNET

VAL AV LÅST MEDDELANDE

PERSONLIGT MEDDELANDE 

FULLT MEDDELANDE 

VAL AV PERSONLIGT MEDDELANDE

VAL AV FULLT MEDDELANDE 

BREV I MINNET

VAL AV BREV

DUBBLERA MEDDELANDE

LCD-display

Funktionsmenyns symboler

UPPÅT ELLER ESCAPE  

ANGE TYP AV LARMSIGNAL

PERSONSÖKARE FRÅNSLAGEN 

ANGE AUTOMATISKT VILOLÄGE

ANGE LARM

ANGE TID 

ANGE BLÄDDRING

ZOOMA IN / ZOOMA UT

MEDDELANDELÅS  

RADERA MEDDELANDE 

RADERA ALLA 

FLYTTA TILL MEMO

SIGNAL FÖR BREVLÅDA

LCD-display
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1. Tryck     eller    för att flytta markören till 

det meddelande som ska låsas upp.

2. Tryck       och tryck sedan     eller      till   

 läget "LÅS UPP MEDDELANDE".

3. Tryck       igen för att låsa upp

 meddelandet.

1. En blinkande      symbol anger att ett 

meddelande inte blivit läst. (Symbolen för 

brevlåda      visas blinkande på skärmen).  

2. Tryck      eller      för att förhandsvisa 

meddelandet.

3. Tryck       för att visa meddelandet.              

Tryck på       igen för att se nästa skärm.

* Om sökaren är inställd för "Automatisk bläddring" 
kommer skärm efter skärm att visas automatiskt.

Läsning av meddelande Låsning av meddelande

1. Tryck      eller      för att flytta markören till 

önskad, blinkande       symbol.

2. Tryck på       , tryck sedan på       eller      för           

 att välja det meddelande som ska låsas.

3. Tryck        för att låsa meddelandet.

4. Symbolen      visas, som anger meddelandets 

status i minnet.

Upplåsning av meddelanden  

7



1. Tryck       och tryck sedan      eller       tills 

dess att läget "RADERA ALLA?" visas.

2. När "RADERA ALLA? visas, tryck då        

varefter alla olåsta och lästa meddelanden 

kommer att raderas.

1. Tryck     eller       för att flytta markören till 

     önskat meddelande. Press        för att läsa 

meddelandet.

2. Tryck   sedan på     eller       för att välja 

läget "RADERA MEDDELANDE".

3. När texten "RADERA MEDDELANDE?" 

visas på skärmen, tryck då på     för att

 radera meddelandet.

Radering av meddelanden Radering av alla meddelandenRadering av meddelanden
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5.      visas när Auto viloläge är angivet.

6. Symbolen            indikerar att personsökaren 

står i ett inställningsläge.   

1. Tryck        och tryck sedan       eller       tills dess 

att "AUTO VILOLÄGE" visas.

2. Tryck       för att öppna "Välj Auto viloläge".

3.  Tryck       för att välja "Används" eller  

     "Används ej" (symbol       eller       och justera 

siffrorna. Tryck       eller       för att flytta 

markören. 

4. Tryck slutligen på        varefter inställningen av 

Auto viloläge är slutförd. Displayen återgår till 

att visa vanlig klar-status.

1. Tryck        och tryck sedan       eller      tills 

dess att "STÄNG AV SÖKAREN" visas.

2. Tryck nu        för att stänga av sökaren.

3. När personsökaren är avstängd visas 

ingenting i displayen.

4. Tryck på knappen       för att koppla på 

personsökaren igen.

1. Tryck       och tryck sedan en gång på

  eller      för att komma till "ANGE LARM".

2. Tryck     ,  för att "ANGE LARM".

3. Tryck        för att flytta markören till önskad 

larmsignal. ( Siren       / Musik       / Vibration     /  

Viloläge        kan väljas ) 

5. Tryck på      eller       för att flytta markören till 

önskad typ av signal.

6. Tryck in       och inställningen är klar.

Symbolen        eller        visas om mottagningen av 

meddelanden står i läge för siren eller musik.

      eller       visas inte i skärmen om vibration eller viloläge 

valts.

Inställning av larmsignal

Inställning av automatiskt viloläge Inställning av automatiskt viloläge

Avstängning av persomsökare
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1. Tryck        och sedan på      eller      för att 

komma till läget "ANGE BLÄDDRING".

2. Tryck       igen för automatisk bläddring.

3. Tryck        ännu en gång för val av hastighet

(1)            -- långsamt.

( 2)          -- normalt.

(3)                         -- snabbt.

(4)         --  av

4. Tryck       för att aktivera funktionen.

5. När auto-bläddring är vald kommer 

     symbolen       att visas i displayen.

1. Tryck         och sedan      eller       för att 

komma till läget "ANGE LARM ".

2. Tryck        för att välja att använda larm.

3. Tryck     eller       för att flytta markören. 

4. Tryck       för att ange larmets status; larm 

används, larm används ej eller ange tid.

5. Tryck på        när inställningen av larm är 

klar. 

1. Tryck       och tryck sedan en gång på      

eller     , tills dess att läget "ANGE TID" 

visas.

2. Tryck       för att välja att ställa in tiden.

3. Tryck       eller      för att flytta markören till 

siffrorna för timma/minut. Tryck sedan 

 eller      för att ställa in varje delpost: AM/ 

PM/24 tim / månad / dag.

4. Tryck slutligen på       för att få ändringarna 

att börja gälla.

1. Tryck       och sedan      eller      för att 

"ZOOMA IN". (symbol       ), Tryck sedan 

           för att bekräfta.

2. Displaytecknen förstoras och blir två rader.

3. Eller tryck       eller      för att flytta markören 

till "ZOOMA UT" (symbol        ) och tryck 

sedan       för att slutföra.

4. Tecknen i displayen blir nu mindre och visas 

i fyra läsbara rader.

Inställning av larm ( 5 larm ) Inställning av klockslag och datum

Inställning av bläddring

ZOOMA IN ZOOMA UT

Inställning av Zooma in / Zooma ut
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1. Tryck två gånger på       för att flytta den 

blinkande markören till andra raden.

2. Tryck       för att läsa meddelande eller     

tryck      eller     för att flytta ikonen till önskat 

brev/meddelande.

Funktionen kan hantera upp till 14 brev/meddelanden.

1. Tryck      eller      för att flytta markören till 

den blinkande ikonen     , som indikerar den 

nuvarande positionen för det meddelande 

du ska läsa.

2. Tryck     för att flytta markören till den andra 

raden; " BREVINKAST ".

3.  Tryck      för att flytta markören till den 

första raden; "MEDDELANDEOMRÅDE". 

1. Tryck      eller      för att flytta den blinkade 

ikonen till symbolen      .

2. Tryck        för att läsa meddelandet.

3. När      symbolen visas i det övre vänstra 

hörnet av displayen anger det att 

meddelandet är ett personligt meddelande.

1. Tryck     eller      för att flytta den blinkande 

ikonen till symbolen      .

2. Tryck        för att läsa meddelandet. 

 Tryck      för att gå till nästa meddelande.

3. När symbolen      visas i det övre vänstra 

hörnet av displayen anger detta att 

meddelandets status är ett helt meddelande.

Läsning av brev i brevlåda Flyttning av markör

Läsning av personligt meddelande Läsning av hela meddelandet
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Det går att när som helst manuellt tända bakgrunds-
belysningen genom att hålla knappen       intryckt i tre 
sekunder. Om inga andra knappar trycks in kommer 
belysningen automatiskt att slockna när personsökaren 
återgår till normalt bevakningsläge.

När personsökaren får ett dubblerat meddelande 
kommer endast det senaste att visas i displayen. 
Symbolen       , som visas i det övre vänstra hörnet av 
displayen, visar att meddelandet är dubblerat".

Batterinivåns indikering finns i statusfönstret och 
visar hur mycket kraft som finns kvar. Det finns tre 
olika nivåer; 
         (full),          (1/2) samt        (låg).
När en låg batterinivå anges i displayen, var då vänlig 
och byt ut det befintliga batteriet mot ett nytt, så att 
personsökarens funktion kan garanteras.

1. Flytta markören till BREVLÅDA.

2. Tryck       för att visa funktionsmenyn. 

3. Tryck     eller      för att flytta markören till 

larmsignal för brevlåda (     ).

4. Tryck        för att använda funktionen eller 

tryck       för att avsluta funktionen.

Bakgrundsbelysning

Om ett felmeddelande tas emot så visas symbolen       
i det övre vänstra hörnet för att ange att meddelandet 
har statusen Felmeddelande.

Felmeddelande

Batterinivå

Ange larmsignal för brevlåda

Dubblerat meddelande
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1. Användaren kan välja hur många meddelanden 

det ska finnas i Brevlådan.

2. Flytta markören till "BREVLÅDANS 

OMRÅDE".

3. Tryck       och sedan     till "BESTÄM  

HISTORIK"

4. Tryck        till val av "Antal".

5. Tryck      eller      för att flytta "     ".  Om "     " 

flyttas till nedanför "5" betyder detta att du valt 

5 meddelanden. Flytt till nedanför "8" betyder 8 

meddelanden.

6. Tryck       för att bekräfta inställningen.

• När personsökaren är påkopplad ska den röda 

lysdioden "PW" vara tänd.

• När personsökaren är under laddning ska 

lysdioden "CH" visa orange sken.

• Var vänlig se till så att inte alkalibatterier sitter i 

sökaren när den laddas, så att allvarliga olyckor 

kan undvikas.

• Laddaren för A29 har en inbyggd högtalare. När 

sökaren A29 är placerad i laddaren och sökning 

sker, hörs ett pipande ljud från denna inbyggda 

högtalare.

Bestäm historik för brevlåda Bordsladdare för sökare

Bordsladdare för modell A29

 Volym-     Relä-      BNC-
 kontroll        utgång   kontakt

5 V DC

Reläutgång

Stift 8

Stift 5
Stift 4
Stift 2

Stift 7

Stift 6

Stift 2
Stift 1

Stift 1 Gemensam kontakt för relä
Stift 2 NC (används inte)
Stift 3 NC (används inte)
Stift 4 NC (normalt sluten)
Stift 5 NC (används inte)
Stift 6 NO (normalt öppen)
Stift 7 NC (används inte)
Stift 8 NC (används inte)
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Läs igenom denna manual innan personsökaren börjar användas. 
Spara den också för framtida bruk.

762-00062-0

 Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva
  Växel: 08-711 22 11 Telefax: 08-711 57 38
             www.lotsab.se


