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NEAT Electronics AB intygar att 
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med nödvändiga krav och andra 
bestämmelser:

Direktiv:
1999/5/CE (RTTE) 
2004/108/EC (EMC) 
2006/95/EC (LVD)

Standarder:
EMC: 
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Radio: 
EN 300 220-2 V2.3.1 Category III

Lågvoltsdirektiv:
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Innehållet i denna användarma-
nual kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

NEAT Electronics AB förbehål-
ler sig rätten att utveckla sina 
produkter eller ändra i innehållet 
utan att meddela personer 
eller organisationer om sådana 
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NEAT Electronics AB är inte ansva-
rigt för data- eller inkomstförlust 
eller någon som helst påföljande 
skada.

För mer information, detaljer 
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Delar i paketet
• 1 x D-TREX 2G enhet
• 1 x AC-adapter, 230 V
• 1 x USB kabel (A - MiniUSB)

• 1 x Mini USB-adapter

• Denna användarmanual
Om någon del saknas eller är defekt, vv. 
kontakta din återförsäljare.
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Är enheten påslagen när 
den ansluts till laddaren, 
visas popup bilden “Laddar 
batteri”.

Kom igång med 
D-TREX 2G
Slå på enheten
Tryck Pil upp och håll 
intryckt i ca 3 sekunder. Efter 
uppstarten visas inlogg-
ningsskärmen, logga in med 
användar ID och grupp.

Knappsatsen
1

4

32

Nr Benämning
1 Pil upp
2 Pil ner
3 Retur
4 Larm

Strömförsörjning
Innan enheten används 
första gången bör  
batteriet laddas fullt.

AC adapter
Den medföljande AC adap-
tern kan användas med Mini 
USB-adapter (inkluderad) 
eller laddstation (tillbehör).

Mini USB- adaptor
 (inkluderad)
Anslut AC-adaptern till 
D-TREX 2G med Mini 
USB-adaptern. Snäpp fast 
Mini USB-adaptern mot 
undersidan från knappsatsen 
tills dess att den snäpper fast 
i baksidan på höljet.

!

Laddstation (tillbehör)

Lägg först ner nederdelen 
mot laddkontakterna och 
lägg sedan ner ovandelen.

Laddstationen stödjer 
INTE konfiguration av 
enheten!
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Efter lyckad inloggning visas 
en välkomst popup.

Tryck Retur för att komma 
till huvudskärmen.

Slå av enheten
Tryck Pil upp i 3 sekunder 
(koppla bort ev USB-kabel 
innan enheten slås av).

Generella�funktioner
• Navigera upp och ner i me-

nyerna genom att trycka på 
Pil upp och Pil ner.

• Det aktuella värdet är 
markerat ljusgrönt.

• Bekräfta/aktivera/välj ett 
värde genom, att trycka 
på Retur.

• Återgå till huvudskärmen 
genom att välja “Avbryt” 
från huvudmenyn.

• Välj “Tillbaka” i en meny 
för att återgå till den före-
gående menyn.

• Återgå direkt till huvud-
skärmen genom att välja 
“Tillbaka” och hålla Retur 
nertryckt.

• Pop up fönster stängs 
automatiskt efter ca 5 
sekunder.

Statusraden
Längst upp i displayen finns 
en statusrad.

Ikonerna i statusraden är 
från vänster till höger:

• Ljud på
• Vibrator på
• Upptagen (röd)/närvaro 

(grön)
• Nytt larm
• Dörröppning
• USB ansluten
• Laddning/batterinivå

Gå in i menyerna
Gå in i menyerna genom att 
trycka på Pil ner från huvud-
skärmen (eller håll inne i 2 
sek. om ett larm visas).
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Ställa�in�tid�och�datum
Enheten får normalt sett 
automatiskt rätt tid och 
datum från D-Servern när 
man loggar in, men inte 
D-Servern har stöd för detta 
kan det göras i  Huvudmeny 
> Inställningar > Datum 
och tid.

Ange timmar och minuter 
genom att bläddra med Pil 
upp, bekräfta med Retur. 

Repetera för att ställa in 
datum.

Efter att ha bekräftat datum/
tid, visas inställd datum/tid.

Huvudmenyn
Status
Ange Upptagen eller 
Tillgänglig. Vid Upptagen 
tar enheten enbart emot 
högprioritetslarm (defineras 
av D-Servern).

Var�finns...�(tillval)
Om D-Server systemet 
konfigurerats för detta kan 
inloggad personal i systemet 
sökas här.

Byt användare/grupp
 Om enheten lämnas över 
till annan personal t.ex. vid 
skiftbyte, är det lämpligt att 
byta användare och/eller 
grupp.

Om enheten stängs av 
(t.ex. vid passets slut) sker 
utloggning automatiskt.

Larmmottagning
Ett�larm
Ett nytt larm meddelas ge-
nom att D-TREX 2G piper och 
vibrerar. Ett  popup fönster 
visar info om larmet.

Information som normalt 
visas (bestäms av D-Serven):

• Larmorsak (Larm).
• Position (Rum 1001).
• Utrustning (Larmklocka).
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Tryck “Retur” för att kvit-
tera larmet och återgå till 
huvudskärmen. Larmen tas 
då bort från andra D-TREX 2G 
i systemet.

För att titta på larmet igen, 
gå in i Huvudmeny > Larm‑
lista. Välj önskat larm och 
tryck Retur. Larmen visas i 
ordningen: senaste larm 
först.

Larmet visas och brevsymbo-
len är släckt.

Tryck Pil up/Pil ner eller 
Retur för att återvända till 
larmlistan.

Det går inte att radera 
larm från larmlistan!

Flera larm
Om två eller fler larm tas 
emot samtidigt, visar dis-
playen hur många nya larm 
som mottagits.

Tills dess larmen kvit-
teras, ljuder och vibrerar 
D-TREX 2G.  För att tysta ljud 
och vibration, tryck Pil ner. 
Larmen kommer att fortsätta 
visas på skärmen.

För att visa larm utan att 
kvittera, tryck Retur så visas 
senaste larmet.

Siffrorna i nederkant visar 
antal nya larm och vilket som 
visas. T.ex. 1(2) betyder larm 
1 av 2.



8 D-TREX 2G Användarmanual

Bläddra i larmlistan
Om användaren INTE vill kvit-
tera ett larm direkt, använd 
pilarna för att bläddra mellan 
inkomna larm och tryck 
Retur för att titta på önskat 
larmet. Alla andra larm 
kommer att ligga kvar i listan 
tills dess att användaren eller 
någon annan användare kvit-
terar det/dem.

Larmlistan töms vid 
utloggning.

Assistanslarm
(konfigueras�av�D-Servern)

Sändning
Tryck och håll den röda 
larmknappen i 3 sekunder för 
att skicka ett assistanslarm 
till alla andra D-TREX 2G i 
systemet.

Beroende på konfigura-
tion kan en larmmeny 
visas när den röda larm-
knappen trycks in. 

 
Mottagning
(konfigueras�av�D-Servern)
Beroende på konfigura-
tionen i D-Servern kan ett 
mottaget assistanslarm visa 
avsändare och position i 
displayen.

Närvaro
(konfigueras�av�D-Servern)

Enheten kan användas för 
att markera närvaro hos en 
vårdtagare.

Håll enheten högst 5 cm 
från vårdtagarens D-ATOM 
och tryck på Retur tills 
enheten piper till och en 
pop up visas.

Notera den gröna marke-
ringen i statusfältet. Stäng 
pop up skärmen med Retur. 
På huvudskärmen visas var 
enheten är närvaroregist-
rerad.

För att markera ”Klar”, gör 
som samma procedur.

Enheten kan endast närvaro-
markeras på en plats i taget. 
Klarmarkering kan även 
göras från Huvudmeny > 
Status > Klar.
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Dörröppning
(konfigueras�av�D-Servern)

Om D-Serversystemet är 
inställt på att tillåta dörröpp-
ning från D-TREX 2G visas 
en dörrsymbol i statusraden 
när man närmar sig en dörr 
utrustad med ett D-POS fält 
samt att enheten vibrerar 
kort. Tryck på Retur tills ett 
”blipp” hörs för att be om 
dörröppning.

Andra inställningar
Övriga inställningar
Ljud
Justera enhetens ljud i 
Huvud‑meny > Inställning‑
ar > Ljudnivå.

Vibration
Slå på eller av vibration i 
Huvudmeny > Inställningar 
> Vibrator.

Bakgrundsbelysning
Slå på eller slå av bakgrunds -
belysningen och ändra dess 
tidsparametrar i Huvud‑
meny > Inställningar > 
Belysning.

Genom att välja “alltid 
på” minskas standby tiden 
avsevärt!

Personliga anpassningar, 
t.ex. ljud och bakgrundsbe-
lysning, återställs till stan-
dardvärden vid inloggning.

Teknisk info
Visar teknisk information om 
D-TREX 2G.

D-TREX 2G Teknisk 
handbok
D-Server Teknisk Handbok, 
NE41 09010-01, beskriver 
funktionerna mer detaljerat 
och även hur man använder 
programmet  D-TREX 2G 
Programmer.

D-TREX 2G Programmer
D-TREX 2G Programmer är 
ett verktyg för att konfi-
gurera och skräddarsy en 
D-TREX 2G.  Alla parametrar 
och värden i D-TREX 2G kan 
bestämmas med denna 
programvara.

Programmet kan laddas ner 
från vår hemsida. Kontakta 
din återförsäljare för mer 
information.
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Felsökning
Q: Kan inte logga in i 
systemet
A: Kontrollera att system-ID 
är korrekt konfigurerat i 
D-TREX 2G och D-Server.

Q: D-TREX 2G startar inte
A: Är batteriet fulladdat?

A: Är D-TREX 2G ansluten 
via USB till en dator? Om ja, 
koppla ifrån och försök igen.

Q: Ogiltig�användare/
grupp
A: Försök igen och om 
det misslyckas, kontakta 
D-Server systemets admi-
nistratör.

Säkerhetsinfo
• Försök inte öppna enheten 

eller laddaren. För repara-
tion, kontakta en NEAT 
återförsäljare.

• Batteriet har en begränsad 
livslängd. Batteribyte får 
enbart utföras av utbildad 
personal.

• Använd endast original-
laddare,  
art nr: NE31 05001-06.

Skötsel och under-
håll
• Undvik långvarig expone-

ring i direkt solljus.
• Håll enheten borta från 

damm, fukt och smuts.
• Vrid, skaka, bänd eller 

kasta inte enheten.
• Utsätt inte enheten för 

värme och håll den borta 
från öppen eld. 

• Rengör enheten med en 
mjuk trasa, lätt fuktad med 
en mild tvållösning. Rengör 
inte med starka kemikalier 
eller lösningsmedel.



Egna anteckningar



Tekniska data

Standby�tid Ca.�8�dagar

Mått (W x H x D)  48 x 100 x 21 mm

Vikt Ca 60g, inkl.�batteri

Temp range +5 - +55oC

Batterityp Li-Po, 600 mAh

Radiofrekvens 868.7�MHz

869.2�MHz�(Sociala larm)

869.4�MHz
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