Installations och bruksanvisning
My-Turn trådlösa kösystem

My-Turn trådlösa kösystem
I systemet ingår 1 st My-Turn display och 1 st
My-Turn fjärrkontroll.

My-Turn tablå
A-Knapp

My-Turntablå

Under installationen skall My-Turn tablån inte vara
ansluten till vägguttaget. Den skall inte monteras i
omedelbar närhet till lysrör, monitorer etc vars
elektromagnetiska fält kan störa My-Turns
radiofrekvens.
Detaljerade bilder på installationen finns i den
engelskspråkiga versionen i förpackningen.
Montera väggfästet på lämplig plats i lokalen
genom att skruva fast det på väggen.
Skruva fast den runda fästbrickan på väggfästet.
Tryck in fästkroken i spåret som bildas mellan
väggfästet och den runda fästbrickan.
My-Turn tablån kan nu hängas på fästkrokens
horisontella del genom att denna förs in från sidan i
hållaren på tablåns baksida. Märk att tablån nu kan
vinklas både uppåt/neråt och åt sidorna. Drag åt
skruvarna för att fixera önskad vinkel.

Teckenfönster

My-Turnfjärrkontroll
On/offknapp

Under luckan finns
programmeringsknapparna
Observera att på denna modell
används knapp 9 inte alls och
knapp 8 bara till kodprogrammering (C8).

Teckenfönster
Matarknapp

C-Knapp

Anslut My-Turn tablån med stickproppen till ett
vanligt 230 V-uttag.

My-Turn fjärrkontroll

Detaljerade bilder finns i den engelskspråkiga versionen som även ligger i förpackningen.

Ta bort luckan på baksidan av My-Turn fjärrkontroll,
sätt i ett 9 V-batter och sätt fast luckan igen.

Byte av kod i ett My-Turnsystem

Tryck fram turnummer

Vid tryck på Matningsknappen på My-Turn
fjärrkontroll kommer nästa turnummer upp både i
fjärrkontrollens och tablån teckenfönster.
För att repetera nummer, tryck på on/off-knappen
på My-Turn fjärrkontroll.
För att backa ett nummer, öppna luckan på
My-Turn fjärrkontroll. Tryck på knapp 7.
För att nollställa teckenfönster på både My-turn
display och My-Turn fjärrkontroll, håll inne
C-knappen i 3 sekunder på My-Turn fjärrkontroll.
För att slå av My-Turn displayens teckenfönster,
håll inne On/off-knappen på My-Turn fjärrkontroll i
3 sekunder. Vid tryck på matningsknappen
aktiveras teckenfönstret igen. Turnummer behålls
och nollställs inte.

Ändring av ljudvolym
Öppna luckan på My-Turn fjärrkontroll. För att öka
volymen, tryck på knapp 2. För att minska
volymen, tryck på knapp 5.

Ändring av ljusstyrkan
Öppna luckan på My-Turn fjärrkontroll. För att öka
ljusstyrkan, tryck på knapp 1. För att minska
ljusstyrkan, tryck på knapp 4.

Alla My-Turn tablåer och My-Turn fjärrkontroller är
förinställda med kod 1. My-Turn tablån visar
inställd kod (C1) om man trycker in A-knappen
som sitter överst till höger på (se bild).
Det finns totalt 8 olika koder att välja mellan.
Vill man byta kod, t ex för att butiken intill har ett
likadant system, så ställer man först in den nya
koden på den handhållna My-Turn fjärrkontrollen:
1) Ta bort luckan på fjärrkontrollen. Där finns de
nummrerade knappar som används för
programmering.
2) Tryck samtidigt på knapparna 1, 4 och 7. Den
aktuella koden vias då i teckenfönstret på
fjärrkontrollen (C1, C2, C3, C4, C5, C&, C7 eller
C8. Första gången, innan någon ändring
programmerats visas den förinställda koden C1.
3) Tryck på knappen med den kod som önskas
(1–8) under locket på fjärrkontrollens baksida.
4) Därefter ställs den nya koden in på My-Turn
tablån genom att man först trycker på A-knappen. Teckenrutan visar då C1, som är den
förprogrammerade koden vid leverans. Därefter
trycker man på den stora matarknappen på
fjärrkontrollen (inom 5 sekunder) och då ställer
My-Turn tablån om sig till den nya koden, som
nu kan avläsas i teckenrutan. Därefter återgår
My-Turn tablån till att visa turnummer.
Inställning för flera My-Turn tablåer
I större lokaler vill man ibland ha fler än en My-turn

tablå. Det trådlösa systemet bygger då på att en
My-Turn tablå programmeras till master-display
(”MA” i teckenfönster) och de andra till slavedisplay (”SL” i teckenfönster). Alla My-Turn tablåer i
systemet visar då samma turnummer.
Alla My-Turn tablåer är förprogrammerade som
master-displayer (”MA”). Slav-tablån/tablåerna
programmeras enligt följande:
1) Tryck på A-knappen i tre sekunder
2) Teckenfönstret visar nu inställd kod (C1, C2 etc)
3) Fortsätt att hålla ner knappen tills ”SL” syns i
teckenfönstret. Nu är är denna My-Turn tablå
programmerad som slav-tablå och färdig att
styrs av master-tablån och visa samma
turnummer som denna. (obs! Slaven fungerar
inte ensam,”SL”syns i teckenfönstret tills den
hittar sin master).
Vid problem kolla att master- och slaveenheterna
har samma kod. För att byta kod på slav-enheter
måste man först gå tillbaka till master-läge ”MA”.

Allmänna specificationer My-Turn systemet
Arbetstemperatur
Ljudsignal
Fjärrkontrollskod
Arbetsfrekvens
Räckvidd master-slave
My-Turn tablå:
Effektförbrukning
Säkring
Strömförsörjning
Längd strömkabel
My-Turn fjärrkontroll:
Batteri
Räckvidd

+5° C till +45° C
Justerbar volym
Valbar (1–8)
Dualband 433,92–868 Mhz
Max 30 meter
5W
800 mA snabbsäkring
230 V med stickkontakt
170 cm
9V
Max 20 meter

