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Inledning

Vad är RC85?

Hur Du använder
bruksanvisningen

om du håller båda knapparna nere
samtidigt. I bruksanvisningen ser det
till exempel ut så här:

I bruksanvisningen får du veta hur
RC85 skall manövreras på bästa
sätt. Du bör läsa hela bruksanvisningen innan du börjar använda
RC85.

I

Skall du trycka på en knapp visas
det med en bild på knappen, till
exempel I SÄND EGEN 1D I.
Skall du trycka på flera knappar i
följd, finns ett + tecken mellan
varje knapp eller nummer, till
exempel [Q8J + kanalnummer +

I

ÖPPEN KANAL

FUNKTION

I I BANDSPELARE I.

Om en lampa lyser för att visa att
en funktion är aktiverad, ser du en
bild av lampans text, till exempel
UPPTAGEN KANAL

Börja/Sluta
Logga in
[ 3 Slå sedan inloggningskoden
med sifferknapparna.

I.

I FUNKTION I ändrar funktionen hos
en del andra knappar, men bara

Logga ut
I

FUNKTION

I I ..,....._ I.

Allmänt

om du vill nå ett annat geografiskt
område.

Manöverapparaten RC85 är kopplad
till en radioväxel i ett lokalt mobilradiosystem . Radiosystemet kan se
ut på många olika sätt, och därför
kan du inte alltid använda alla de
funktioner som beskrivs här.

Vill du ringa till en telefonabonnent, väljer du även detta nummer
på RC85.

Med RC85 kan du som operatör
förmedla tal och information mellan
dig själv, mobilstationerna (de
rörliga radiostationerna),
telefonnätet och andra operatörer.

För att underlätta användandet kan
RC85 programmeras med ett antal
kortnummmer.

Du kan själv tala med abonnenter
inom både telefonnätet och
radiosystemet, men du kan också
förmedla samtal mellan telefon och
radio, och tvärt om.
Du kan också sända och ta emot
data med hjälp av ett yttre modem.

Nummerval
På RC85 väljer du anropsnummer
för den mobilstation som skall kontaktas, liksom numret på den
radiokanal som samtalet skall gå
över.
Du kan också välja att låta samtalet
gå över en relästation, till exempel
6

Kortnummer

Kortnumren kan innehålla
kompletta uppgifter för att nå en
eller flera mobilstationer. Du
behöver då bara trycka på några få
knappar för att göra ett anrop.
Kortnumren kan även innehålla
enstaka tomma sifferpositioner som
du fyller i manuellt omedelbart före
anropet.

Anrop
Du kan tala med en enstaka
mobilstation, med en grupp
mobilstationer, eller göra ett
generalanrop på alla radiokanaler.
Nedkoppling av samtalen kan
beordras av dig eller av en
radioabonnent, eller kan ske
automatiskt.
7
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Anrops kö
Inkommande anrop från
mobilstationer kan placeras i
RC85:s anropskö.
När du sedan blir ledig att svara på
anropen, är de lätt åtkomliga med
särskilda knappar.
Om du vill nå en radioabonnent
som inte svarar, kan du placera ditt
eget anropsnummer i
mobilstationens anropskö (VHS) .

Status
Om en radioabonnent till exempel
är förhindrad att svara på anrop,
kan abonnenten programmera in ett
kodat meddelande i sin mobilstation.
Du kan läsa detta meddelande med
hjälp av statusavfrågning.
Radioabonnenten kan även sända
ett kodat meddelande till RC85.
Detta meddelande placeras i RC85 :s
statuskö.

Larm
RC85 kan ta emot personlarm från
mobilstationerna. Är larmet taluppkopplat bryts alla andra samtal på
samma kanal. Är personlarmet utan
taluppkoppling placeras det i
larmkön.
Driftlarmer, från apparater och
maskiner, placeras även de i
larmkön.

Manöverapparat RC85

Tal knapp
I
Telefonlur

Teckenfönster

Linjeanslutning ~~

~l.:.J@

Lyssna

[!!J@
@]@
12]@
6@0
[::}aiO
~~~~ E:)@O
B @O
EHIIITJITJ EJ@O

Du kan avlyssna samtal inom
radiosystemet. Du kan då även
omedelbart bryta in i samtalet med
egna meddelanden, eller avbryta
samtalet helt med ett eget anrop.

c=Jrnmm
EJEJmrn

Inspelningar

~ @O

CJ(j)llQ3
GElrn~ [f] 0

Du kan tala själv eller använda
meddelanden som är inspelade på
band.

D
§]@O
EJ(j)D
E]@O
E:] @O
6]@0

G

o

EJ o
EJ 0

Bandspelaren kan också användas
för att spela in trafiken genom
RC85, kontinuerligt eller på speciell
order av dig. Dock sker ingen styrning av bandspelaren från RC85.
Volymratt
Knappsats

Bild 1. Manöverapparat RC85
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MRSSOOO

Du måste då trycka på ~ eller
lyfta på telefonluren.

Frontpanel

Knappsats

Telefonlur
Volymratt
Fungerar som en vanlig telefonlur.

Talknapp
Tryck in knappen när du talar, och
släpp den när du lyssnar.

Reglerar volymen i telefonluren och
högtalaren.

Kanalval

Teckenfönster

Relästation

I -,.L I

Kanal

Relästation

/_
När du använder RC85 som
högtalande telefon, fungerar I -,.L I
på samma sätt som talknappen på
telefonluren.

88

0

u

Nummer

Status

I

I

i

I

rnmm

mmm

[[)[[][[)
[!][[)[EJ

88888 88

Övriga
knappar

Minne
Bild 2. Teckenfönster

I -,.L I
Fungerar på samma sätt som när du
lägger tillbaka telefonluren i klykan.

Om siffrorna i teckenfönstret
blinkar har du fått ett personlarm.
Läs om detta i kapitlet larmer.
Markören visar vilken siffra som
står på tur att fyllas i.

Högtalare
Högtalaren kopplas in automatiskt
när du får ett talanrop.
När du trycker in telefonlurens
talknapp kopplas högtalaren bort.

Teckenfönstret visar:
CH
Kanalnummer. Två siffror.

Om högtalaren är inkopplad, fungerar RC85 som en högtalande
telefon med sin inbyggda mikrofon.

~

Nummer på relästation. En siffra.

NR

För att koppla in och ur högtalaren
under samtalets gång.
lyser när
högtalaren är inkopplad.

m

Om Eil blinkar, betyder det att det
finns ett samtal som du inte hör.
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R

Anropsnummer, telefonnummer,
legitimeringskod. Fem siffror.

Status
Statusmeddelande. Två siffror.

Bild 3. Knappsats

[J]
~.

-OJ
W

[JQ Relästation.
Sifferknappar

Under W och under varje
sifferknapp kan du lagra ett
kortnummer. Under~ finns alltid
det senast anropade numret lagrat.

Om samtalet skall gå över en
relästation, måste du trycka på [JQ
innan du kan välja nummer på
relästationen.

[ED Kortnummer

~

Du trycker på [ED innan du slår ett
kortnummer. Du använder också
[ED när du skall programmera nya
kortnummer.

Innan du slår anropsnumret till en
mobilstation, trycker du på~.

@D Radiokanal
Tryck på @Il när du skall välja
vilken radiokanal samtalet skall gå
över.

Nummer

Du använder också ~ för att
slånumret till en telefon eller
operatör som är ansluten till din
radio växel.
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Manöverknappar och
Lampor

UPPTAGEN KANAL

Den begärda radiokanalen är
upptagen .
EJ VERKSTÄLLT

Kommandot har inte kunnat
utföras.

G@
@

D

@
@

_@D
[B@D ~=~i~ @D
=
_@D
EJ@D B@D
=

[B@D

c:J@E
D

~@D

Vid varje knapp sitter en lampa,
som tänds omedelbart efter att
operatören har tryckt på knappen .

Om lampan slocknar visar det att
knapptryckningen misslyckades.

Sänd tal.

r::i
L:J o

I STATUSAvFF[l

Sänd data .

Fråga efter meddelande från
radioabonnenten.

I
Bild 4. Manöverapparat och lampor

SÄND EGEN ID

I

Diii

VHS . (Placera eget anropsnummer i
radioabonnentens anropskö).

Apparaten är i funktion.

I

UPPTAG EN LINJE

Den begärda anslutningen mellan
radioväxeln och en annan apparat
är upptagen .
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@Q

~D

D

MRS 5000

När lampan lyser visar den att
funktionen är aktiverad.

lmbAl'A]

R~~if·

Manöverapparat RC85

GENERALANROP

I

Sänd på alla radiokanaler.

I

ÖPPEN KANAL J

Tillåt muntliga anrop över
basstationen.

ERICSSON ~
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Logga in.

I..,..,_ I + inloggningskod.

Genera/anrop.

Logga ut.

I

Sända.

I GENERALANROP I + kod + I GENERALANROP I.

Inkommande anrop.

I _.- I eller

Nedkoppling.

I..,..,_ I eller

Nedkoppling.

I..,..,_ I eller lägg på luren.

FUNKTION

I I . , . ,_ I
lyft luren och svara.

Övriga funktioner.
Pi

Utgående anrop.
Till telefonnätet.

Nedkoppling.

Programera kortnr .

~

Numret till telefonväxeln + I D-r> I
- kopplingston - + abonnentnr.

.

Avslutningsknappar: I D-r> I,

Välja nummer
manuellt.

[lliJ + kanalnr. + [BJ + relänr. +
[E!BJ + anrops nr.

Välja kortnummer.

UD

+ sifferknapp.

Sända.

I Q-r> I.

Nedkoppling.

I-,' I eller

Sända data.

Välj nummer +

Nedkoppling.

I -,.' I.

NÄSTA 1 Kö

I.

lägg på luren.

I DATA I.

Inget svar.
Till anropskö.

I

Fråga status.

I STATUSAVFR.-l

+

I

LYSSNA

I.

I STATUSAVFR. I. I DATA I.

Till mobilstation eller annan operatör.

I ANRoPsKö I bläddra med I

DD + DD + [lliJ + kanalnr. + [BJ
relänr. + ~ + anropsnr. + DD +
avslutningsknapp.

I..,..,_ I eller lägg på luren.

Välja nummer
från anropskö.

lägg på luren.

I

Lyssna.

[lliJ + kanalnummer + LiissNA I.

Inbrytning.

I _.- I eller

Tvångsnedkoppling.

I Q-r> I.

Urkoppling.

I

Öppen kanal.

[lliJ + kanalnr. + I

Höra trafiken.

I

Tala själv.

I _.- I eller

lyft luren

I+[

FUNKTION

lyft luren

öPPEN

~,t.,NAL

l

+ Ciill.

+ kanalnr. + [FUNKTION I+
I ÖPPEN KANAL I.

Nedkoppling en kanal. [lliJ

Nedkoppling alla

..

kanaler .

[lliJ + I

Förmedla.

I FÖRMEDLA I.

Parkera I Pendla.

I

PARKERA

Radera i kö.

I

RADERA I KÖ

'

I.

LYSSNA

I.

LYSSNA

J..

SÄND EGENUID-J.

+ Ciill.

FUNKTION

I.
J.

I +I

ÖPPEN KANAL

I.

Användarhandbok RC85
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I SPÄRRA RELÄ I

I

Förhindra att radioabonnenter
använder basstationen som relästation.

Länka samman parkerad och
uppkopplad abonnent .

I

I

Bandspelare till/från.

LYSSNA

I

Avlyssna radiotrafik.

I ANROPSKÖ I
Visa anrops- och statuskö .
[LARMKo]

F6RMEDLA

I

I

BANDSPELARE-]

FUNKTION

I

Extra funktioner på andra knappar.
Skall hållas nedtryckt samtidigt med
den andra knappen.

cm
Högtalare till/från .

Visa larmkö.

I

NÄSTA I KÖ

Tonsignaler

I

Bläddra i kön.

I

RADERAHIHKO

I

Radera larmet eller anropet i teckenfönstret.

I

PARKERA

l

Parkera abonnent. Pendla.

När du har kopplats till en
mobilstation hör du en kort hög
ton.
Om mobilstationen är upptagen hör
du en hög upptagetton i två sekunder.
När du har kopplats till det vanliga
telefonnätet hör du de vanliga
telefonsignalerna.

Denna handbok utges av Ericsson Radio Systems utan vidare ansvarsförbindelse .
Förbättringar och ändringar i denna handbok på grund av typografiska fel, ofullständig information eller förbättringar av program och /eller utrustning, må utföras av Ericsson Radio
Systems när som helst och utan meddelande . Dessa ändringar kommer emellertid att införas
i nya utgåvor av denna handbok .
Alla rättigheter förbehållna.
© Ericsson Radio Systems AB 1988
LZT 120 89/1 Rl
F/FBR 88.12
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Hur Du använder RC85
Inkommande anrop
Tal
Anrop
Ringsignal och Ea betyder att ett
samtal har kommit in.

Utgående anrop
Till telefonnätet

Frågan ställs till den kombination av
anrops-, relästations- och kanalnummer som står i teckenfönstret.

Sänd
Slå numret till telefonväxeln

Sänd

+I o-. I.

[ DATÄ-]

Om den uppringda radioabonnenten, operatören eller telefonabonnenten är upptagen, hör du
upptagetton.

Använd nu RC85 som en vanlig
telefon.

Data kan nu sändas till den kombination av anrops-, relästationsoch kanalnummer som står i
teckenfönstret.

Nedkoppling

Nedkoppling

I ~ I eller lägg på luren.

1~1

eller lyft luren och tryck in
tal-knappen.

Till mobilstation eller
operatör

Generalanrop

Nedkoppling

Sänd

I en del radiosystem visas även
avsändarens anropsnummer och
kanalnummer i teckenfönstret.
Svara
~

I o-. I

Data
Anrop
Ringsignal och •·t·i i·W betyder att
dataöverföring pågår.

Anropet görs till den kombination
av anrops-, relästations- och kanalnummer som står i teckenfönstret.
Vid anrop till en annan operatör,
spelar det ingen roll vilka nummer
som finns för kanal och relästation.

Pågående radio samtal kopplas ner.
Du kan inte höra radioabonnenterna.

Sänd

I

GENERALANROP-]

Nedkoppling
I en del radiosystem visas även
avsändarens kanalnummer i
teckenfönstret.

I ~ I eller lägg på luren.

Fråga status
[STATUSAVFR.

Nedkoppling
1~1

14

Använd sifferknapperna och slå in
den hemliga koden.
Avsluta med

@NERALANROP

I

Du hämtar nu ett tvåsiffrigt meddelande från en mobilstation.

Nedkoppling

I ~ I eller lägg på luren.

Beroende på radiosystemet, hörs
ibland ingen svarston från
radioabonnenten.

Anropskö
Om radioabonnenten inte svarar,
kan ditt eget anropsnummer
placeras i mobilstationens anropskö.

När du gör ett generalanrop, hörs
du av alla mobilstationer som inte
sänder just då.

I ~ I eller lägg på luren.

Upptaget

Nedkopplingen görs automatiskt.

Data

Du kopplas nu till telefonväxeln och
hör en vanlig kopplingston.

Inget svar

I.

P>-ÄND

EGEN ID

I

Efter en lyckad sändning kopplas
samtalet ned automatiskt.

Fråga efter status
Om radioabonnenten vet att han
inte kommer att kunna svara på anrop, kan han programmera in ett
meddelande med två siffror i sin
mobilstation.
Du kan läsa detta meddelande
genom att göra en statusavfrågning,
när du märker att radioabonnenten
inte svarar

I

STATUSAVFR.

I.
15
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Använd sifferknapparna för att
programmera rätt nummer .

Välja nummer
Manuellt

Programmera in avslutningsknapp .

Flytta markören till de olika teckenfälten med knapparna @8J,
[§] , och~.

Välj det nya numret med sifferknapparna .

I ANROPSKÖ I
[NÄSTA I KÖ

~

+ en sifferknapp .

Kortnummer finns lagrade under
sifferknapparna ITJ och

w.

m

Under knappen C!:J finns det
senast anropade numret lagrat.
Om kortnumret har utelämnade
siffror stannar markören på de
luckor i numret som skall fyllas i
manuellt.

Programmera kortnummer

Om du till exempel väljer @-ssi'JÄ ]
som avslutningsknapp, går RC85
över i lyssnaläget direkt efter att du
har slagit kortnumret. H1-i-1H-I
tänds för att visa vilken avslutningsknapp du har valt.

De två sista siffrorna skall du fylla i
manuellt innan du sänder.

ANROPSKÖ
lyser nu med fast
sken. Den släcks först då kön är
helt tom .

Samtalen skall gå över kanal 22,
och du vill lyssna på mobilstationen
innan du själv börjar sända.

I

Tryck så här:

Exempel:
Under knapp W skall du lagra
samtal till annropsnumret 12345
över kanal 14 . Samtalet skall
sändas omedelbart .
Tryck så här:

~ +~ +@BJ +ITJ +CD+
~+ITJ+[IJ+[D+[D+

+~

~+~

För att sedan sända anropet trycker
du:

16

Anrops- och statuskö
Under knapp W skall du lagra
samtal till en grupp stationer, vars
anropsnummer alla börjar på 657.

OJ +lo-I

Välj teckenfält med @8J, [fil och

Övriga funktioner

Avslutningsknappar är I o-- I,
I DATA I, I sTATUSAVFR. I och
I LYSSNA I.

Standard

~.

Programmera de utelämnade
siffrorna med C!:J.

Exempel:

w.

I.

Kortnummer

Kortnumret kan innehålla en eller
flera siffror som du väljer manuellt
innan anropet görs.

1. Ett förinställt nummer.
2 . Det föregående numret radera s.
3. Det föregående använda numret
står kvar.

Du kan lagra kortnummer under
ITJ
och

-m

Från anropskö

Bläddra i kön med

Avsluta med~ och den knapp
under vilken du vill att kortnumret
skall lagras .

Uteslutna siffror

~+w

+W

~+~+@BJ+w+w+
~+w+w+OJ+C!:J+

0

+I

LYSSNA

I+~

+W

För att sedan sända ett anrop till en
station med anropsnummer 65712
trycker du:
~+w+ITJ+w

Du hör då genast om radioabonnenten samtalar med någon .

Om ANROPSKÖ blinkar innehåller
kön anrop eller statusmeddelanden .

I ANROPSKÖ l

Du bläddrar i kön med
NÄSTA I KÖ

I.

Tryck på I o-- I för att komma i
kontakt med den abonnent som har
sänt anropet eller statusmeddelandet.
Med I RADERA 1 Kö I raderar du det
anrop som finns i teckenfönstret.

Lyssna/Inbrytning
Lyssning använder du för att höra
samtalet på en radiokanal. Du hör
bara radioabonnenten.

Förinställt anropsnummer

Vid inbrytning kan du samtala med
radioabonnenten .

När du trycker på I . .,. ._. I får du upp
något av nedanstående tre alternativ. Byte av alternativ kan
ombesörjas av den systemansvarige.

Vill du göra ett anrop till en annan
mobilstation, sänder du anropet
som vanligt. Samtalet som du
lyssnade på tvångsnedkopplas .
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Om du får ett inkommande samtal
under lyssning, återgår RC85 till
lyssning efter samtalet.

@8J + kanalnummer + I

LvssNA

I.

[FÖRMEDLA

Tala själv

I eller lyft luren och tryck in

Förmedla radioabonnenter

@EJ + kanalnummer
FUNKTION

I r-1~Ö-PP_E_N-KA_N_A_L-,1.

talknappen .
Tvångsnedkoppling

Nedkoppling , alla kanaler

I

I o-. I

@EJ + I

Urkoppling

Detta kopplar ner den öppna
trafiken på alla kanaler som är
öppnade från den här operatörsplatsen:

Anropet görs till den radioabonnent vars
nummer står i teckenfönstret.
[ FUNKTION

I[

LYSSNA J

Öppen kanal
Med basstationen inställd för öppen
kanal kan flera radioabonnenter ha
samtidig kontakt med varandra, och
använda basstationen som relästation .
De behöver då inte göra ett tonanrop för att komma i kontakt med
varandra.

FUNKTION

II

ÖPPEN . KANAL

Parkera
[ PARKERA

I

Den radio- eller telefonabonnent
du pratar med parkeras nu, så att
du kan göra ett nytt anrop.
För att återta kontakten med den
parkerade abonnenten trycker du
I PARKERA I en gång till.
U1jH!Q lyser när någon är

Uppkoppling

parkerad.

@8J + kanalnummer +
KANAL

I.

Upprepa detta för varje kanal du vill
öppna .

W
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Höra trafiken

Om du vill förmedla ett samtal mellan två radioabonnenter, över
samma basstation, skall du inte
parkera den första abonnenten.

[ . PARKERA I

Du pendlar nu mellan den
parkerade abonnenten och den
abonnent du samtalar med .

I [ SPÄRRA RELÄ I

Alla kanaler som är spärrade från
din RC85 återgår till normalläget.

Bandspelare
Inspelning
Om bandspelaren är inkopplad och
i funktion kan den spela in allt tal
som går genom RC85.

I BANDSPELARE I

När den nya abonnenten har svarat:

Avspelning

Förbjuda relätrafik

BANDSPELARE

I

Du kan förhindra detta, så att dessa
anrop måste förmedlas av dig.

Från

FUNKTION

II

BANDSPELARE

[BANDSPELARE

Kanalnummer + CsF'ÅRRARäÄ].

lyser med fast sken.

Om bandspelaren är inkopplad och
i funktion kan den sända ett
färdiginspelat meddelande genom
RC85.

Radioabonnenter kan anropa
varandra och använda basstationen
som relästation.

Spärra

Pendla

[ FUNKTION

Medan du samtalar med den första
abonnenten gör du ett anrop till
den nya radioabonnenten på samma
radiokanal.

[ FÖRMEDLA]

Du kan använda RC85:s lyssnafunktion för att höra trafiken.

I ÖPPEN

kanal är spärrad, oavsett vilken
operatör som har satt spärren .
Tillåta

talknappen .

+I

I

Du länkar nu samman den
parkerade abonnenten med den
abonnent du samtalar med.

Nedkoppling, en kanal

Inbrytning
_r-

W

Förmedla parkerat samtal

J

~ eller lyft luren och tryck in

Inkoppling

[

i- LYSSNA

BANDSPELARE

I

blinkar .

I

Högtalare

Upprepa detta för varje kanal som
skall spärras.

Om l'!I lyser med fast sken fungerar RC85 som en högtalande
telefon.

Vill du spärra alla kanaler trycker
du på I SPÄRRA RELÄ I utan att först
ha valt kanalnummer.
SPÄRRA REL'fi lyser när någon

Om l'!I blinkar betyder det att det
finns ett samtal som du inte hör .
Du måste då trycka på [fil eller
lyfta på telefonluren.
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MRS 5000
••1"1-1~tll

Yttre larmanordning

Från

och Em blinkar och anropsnumret för den larmande
mobilstationen visas blinkande i
teckenfönstret.

[]I]

Driftlarm från radioväxeln

RC85 är utrustad med två anslutningar för yttre larmanordning . Hit
kan man koppla till exempel
klocka, siren eller lampa .

Klocka

Dessa driftlarmer består av en
felkod, och placeras i larmkön .
Larmet visar även vilket nummer
det är på den radio- eller
operatörslinje som är felaktig .

Till

[]I]

När RC85 är ledig ser du klockan i
teckenfönstret när du trycker I . ., . .,_ I.
Kommer ett anrop in slocknar
klockan automatiskt.

Anslutningarna aktiveras vid dessa
larm er :

När du upptäcker ett larm skall du
åtgärda och rapportera det i enlighet med dina instruktioner.

Personlarm med
taluppkoppling
Vid personlarm med taluppkoppling
avbryts alla andra pågående samtal.
111"-J.i~tA och Em blinkar och anropsnumret för den larmande
mobilstationen visas blinkande i
tec-kenfönstret.

Högtalaren kopplas in automatiskt.

Talanrop som ej besvaras
inom åtta sekunder.

Om bandspelaren är satt för inspelning kopplas den in automatiskt.

Personlarm utan
taluppkoppling
Personlarm utan taluppkoppling innehåller anropsnummer och två
statussiffror, och placeras i larmkön.
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Köat talanrop som läggs i
anropskön .

92 Larmingång 3 från basstation.

96 Larmingång 2 från basstation.

I

I bläddrar i kön .

Du måste då logga in på nytt.

Personlarm utan
taluppkoppling.

Loc Error 001 innebär att det är fel
på förbindelsen mellan RC85 och
radioväxeln.
Texten försvinner när felet försvinner eller medan du trycker ner en
knapp.

Felaktig manöver

Loc Error 007 eller 008 innebär att
en del funktioner i RC85 kanske
inte fungerar, men att andra
funktioner kan fungera.

Om du gör en felaktig manöver hör
du en kort tonsignal.

Anmäl snarast felet till lämplig person.

Fel

I

NÄSTA 1 Kö

Därefter syns texten OFF.

Fel i RC85 visas i teckenfönstret
med texten Loc Error och 001, 007
eller 008.

Prioriterat köat talanrop .

Larmkö

H1;M13•1 lyser nu med fast sken och
slocknar först när kön är helt tom.

Om RC85 eller radioväxeln startar
om, syns texten START i teckenfönstret.

Prioriterat statusanrop.

9 8 Installations fel.

LARMKÖ

EJ VERKSTÄLLT

Personlarm med
taluppkoppling.

97 Larmingång 1 från basstation.

I

Om radioväxeln inte har kunnat
utföra ett kommando tänds

Fel på RC85

Larm 2:

94 Från linjeprocessor rapporterat
linjefel.

Om lf.1iMl3•1 blinkar innehåller kön
larm.

Ej utfört kommando

Systemstart

91 Larmingång 4 från basstation .

93 Kommunikationsavbrott med
linjeprocessor.

EJ VERKSTÄLLT

Larm 1:

Driftlarmer från radioväxeln har
dessa felkoder:

Larm

Beroende på hur radiosystemet ser
ut, tänds ibla nd också

[ RÄDERÄ-1-K:O] raderar larmanropet i

teckenfönstret.
21

Användarhandbok RC85

MRS 5000

Ringsignal

3

En tonstöt varefter högtalaren
kopplas in. Ännu högre volym.

Du kan välja mellan två olika
ringsignaler, och ändra volymen i
fyra olika lägen .

4

En tonstöt, varefter högtalaren
kopplas in. Högsta volym.

5

Flera tonstötar till du trycker
på~. Lägsta volym.

6

Flera tonstötar till du trycker
på I __.- I. Något högre volym .

7
En tonstöt varefter högtalaren
kopplas in. Lägsta volym.

Flera tonstötar till du trycker
på~. Ännu högre volym.

8

En tonstöt varefter högtalaren
kopplas in. Något högre volym.

Flera tonstötar till du trycker
på I __.- I. Högsta volym.

Nu kan du släppa I

Håll nere I

FUNKTION ] .

Tryck på []l] och en sifferknapp
enligt något av dessa åtta alternativ:
1

2

An teckningar.
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