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NEAT Electronics declares that this mobile device, 
type NE10 09239-01, is in compliance with 
the essential requirements and other relevant 
provisions:

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

Standards: 
EMC: 
EN 301 489-1 V1.8.1(2008) 
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

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

Low Voltage: 
EN 60950-1:2006+A11:2010

Martin Hagbyhn 
Managing director

Information in this User manual is subject to 
change without notice.

NEAT Electronics AB reserves the right to change 
or improve their products and to make changes 
to the content without obligation to notify 
any person or organization of such changes or 
improvements.

NEAT Electronics AB is not responsible for any 
loss of data, income or any consequential damage 
whatsoever caused.

For more information, details and descriptions, 
visit our web site:

www. neatelectronics.se

NEAT Electronics AB 
Varuvägen 2 
SE-24642 Löddeköpinge 
Sweden

Dokument nummer: 
NE41 11005-01 v1.1

Alla rättigheter förbehållna.

© NEAT Electronics AB 2011
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Delar i paketet
• 1 x TREX 2G enhet
• 1 x AC-adapter, 230 V

• 1 x Mini USB-adapter

• Denna användarmanual
Om någon del saknas eller är defekt, 
vv kontakta din återförsäljare.
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Knappsatsen

Strömförsörjning

Innan enheten används för första 
gången bör batteriet laddas fullt.

Laddare
AC adaptern kan användas med 
antingen Mini USB-adapter (inklud-
erad) eller laddstationen (tillbehör).

Mini USB-adaptor (inkluderad)
Anslut AC-adaptern 
till TREX 2G med Mini 
USB-adaptern. Snäpp 
fast Mini USB-adapt-
ern mot undersidan !

från knappsatsen tills dess att den 
snäpper fast i baksidan på höljet.

Laddstation (tillbehör)
När laddstationen används, lägg 
först ner nederdelen 
mot laddkontakterna 
och lägg sedan ner 
ovandelen.

Laddstationen stödjer INTE konfigu-
ration av enheten, detta är endast 
möjligt med Mini USB-adaptern!

Om TREX 2G är påslagen när den ans-
luts till laddaren, visas popup bilden 
“Laddar batteri”.

Pil upp

Pil ner

Retur

Alarmknapp
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Kom igång med TREX 2G
Slå på enheten
Tryck Pil upp och håll intryckt i 3 
sekunder. Efter uppstarten visas 
huvudskärmen.

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

Generella funktioner
• Navigera upp och ner i menyerna 

genom att trycka på Pil upp och 
Pil ner.

• Det aktuella värdet/valet är 
markerat i ljusblått.

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

• Återgå till huvudskärmen genom 
att välja “Avbryt” från huvud-
menyn.

• Välj “Tillbaka” i en meny för att 
återgå till den föregående menyn.

• Återgå direkt till huvudskärmen 
från genom att välja “Tillbaka” och 
hålla Retur nertryckt.

• Pop up bilder stängs automatiskt 
efter 5 sekunder.
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Statusrad

De sex ikonerna i statusraden är från 
vänster till höger:

• Ljud på
• Vibrator på
• Nytt larm
• RFID aktiverad
• USB ansluten
• Batteriet laddar/batterinivå
Gå in i menyerna
Gå in i menyerna genom att trycka på 
Pil ner från huvudskärmen.

Ställa in datum och tid
Ställ in datum och tid i Huvudmeny>
Inställningar>Datum och tid.

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

Repetera för att ställa in datum.
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Efter att ha bekräftat datum/tid, visas  
aktuellt datum/tid.

Sändare
Lägga till en sändare
Exempel: lägga till en ATOM som 
används i Rum 1.

Gå till Huvudmeny>Programmering>
Lägg till sändare.

Ett pop up fönster visas och ber om 
aktivering av sändaren.
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Aktivera sändaren. När en sändare 
mottagits, visar TREX 2G fönstret 
“Lägg till sändare”.

Välj identifierare
Välj “Rum” från menylistan och 
bekräfta.

Bläddra ner till fältet med fyra siffror 
och skriv in “1” i positionen längst 
till höger.

Välj utrustning
Välj “Larmsändare” från menylistan 
med utrustning.
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Bekräfta valet genom att trycka Retur.

Välj “Spara” för att bekräfta 
sändarinställningarna eller “Avbryt” 
för att avbryta.

Valet bekräftas.

Sändaren är sparad.
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Radera en sändare
Gå till Huvudmeny>Programmering>
Ta bort sändare.

Välj sändare och tryck “Retur”. 

Tryck Retur för att radera vald 
sändare (eller Pil ner  för att avbryta).

Sändaren är nu raderad.

Postioner
För mer information om att lägga till/
ta bort positioner, vv se D-POS/D-
ATOM Positioning system Technical 
Handbook, NE41 08001-02.
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Larmmottagning
Aktivera en inlagd sändare. TREX 
2G kommer att pipa och ett popup 
fönster visar larmet.

Brevsymbolen i statusraden visar 
att det finns ett nytt larm och 1(1) 
i nederkanten visar att detta är det 
första av totalt 1 nya larm .

Informationen som visas:

• Sändaren (Rum) och nummer (1).
• Utrustning (Larmsändare).
• Larmorsak (Larm).

Tryck Retur för att kvittera larmet, 
stänga pop up fönstret och återgå till 
huvudskärmen.

För att titta på larmet igen, gå in i 
Huvudmeny>Larmlista. Välj larm och 
tryck Retur. Larmen visas i 
ordningen: nyaste larm först.

Larmet visas, förutom brevsymbolen 
och nu visas 0(0) i nederkanten, dvs 
inga nya larm finns.
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Tryck Pil up/Pil ner eller Retur för att 
återvända till “Larmlistan”.

NB! Det är inte möjligt att radera larm 
från larmlistan!

Flera larm
Normalläge
Om två eller fler larm tas emot 
samtidigt, visar displayen hur många 
nya larm som mottagits.

Tills dess att larmen kvitteras, kom-
mer TREX 2G att ljuda och vibrera. 
För att tysta ljud och vibration, tryck 
Pil ner. Larmen kommer att fortsätta 
visas på skärmen.

Tryck Retur för att visa det första/
äldsta larmet i listan, vilket indikeras 

med 1(3) (alltså det första/äldsta 
larmet av totalt 3 nya larm) i neder-
kanten.

Tryck Retur för att kvittera det första/
äldsta larm och därefter direkt visa 
det nästa larm i listan, indikerat med 
1(2).



13TREX 2G Användarmanual

För att kvittera larmen i följd, tryck 
helt enkelt ner Retur flera gånger.

Bläddra i larmlistan
Däremot, om användaren INTE vill 
bekräfta det första/äldsta larmet i 
listan, använd pilarna för att bläddra 
i larmlistan och tryck Retur på det 
önskade larmet. Alla andra larm 
kommer att ligga kvar i listan tills dess 
att användaren eller någon annan 
användare kvitterar det/dem. Det är 
inte möjligt att navigera i TREX 2G för-
rän samtliga larm kvitterats.

Loggningsläge

I loggingsläge visas enbart det 
senaste/nyaste larmet i popup 
fönstret. Användaren måste gå in i 
Huvudmeny>Larmlista för att kvittera 
övriga larm.

Brevsymbolen i statusraden visas så 
länge det finns icke-kvitterade larm i 
larmlistan.

Assistanslarm
Alarmknapp nertryckt i 3 sekunder 
för att skicka ett assistanslarm till alla 
andra TREX 2G i systemet.

När larmet skickats visas pop up 
skärmen nedan.

Andra inställningar
TREX 2G Teknisk handbok
TREX 2G Teknisk handbok, NE41 
11004-01, beskriver funktionerna 
mer detaljerat och även hur man 
använder programmet TREX 2G 
Programmer.
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TREX 2G Programmer
TREX 2G Programmer är ett kraftfullt 
verktyg för att konfigurera och skräd-
darsy en TREX 2G. Alla parametrar 
och värden i TREX 2G kan bestämmas 
med denna programvara.

Programmet kan laddas ner från vår 
hemsida. Kontakta din återförsäljare 
för mer information.

Övriga inställningar
Ljud
Justera ljudet i Huvudmeny>
Inställningar>Ljudnivå.

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

Bakgrundsbelysning
Slå på eller slå av displayens 
bakgrundsbelysning och ändra dess 
tidsparametrar i Huvudmeny>
Inställningar>Belysning.

Genom att välja “alltid på” minskas 
standby tiden i batteridrift avsevärt.

Teknisk info
Visar teknisk information om 
TREX 2G.

Avancerade inställningar
Dessa inställningar förklaras mer 
ingående i TREX 2G Teknisk handbok.

Mottagningsläge
Bestämmer om TREX 2G skall ta emot 
larm från:
• Programmerade sändare

(standard)
• Alla sändare
Konfiguration
Välj om TREX 2G är ensam i ett 
system.
• En TREX 2G
• Många TREX 2G (standard)
Frekvens
Välj vilken frekvens som TREX 2G skall 
arbeta i.
Visning av larm
Välj om larm skall visas i
• Normalläge (standard)
• Loggningsläge
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Säkerhetsinfo
• Försök inte öppna enheten eller 

laddaren. För reparation, kontakta 
en NEAT återförsäljare.

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

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

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

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

Q: TREX 2G reagerar inte på larm 
från inlagda sändare
A: Är sändaren korrekt inlagd i 
TREX 2G? 
Se “Lägga till en sändare”.

Skötsel och underhåll
• Undvik långvarig exponering 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.

• Den uttjänta produkten skall 
återvinnas och får inte behandlas 
som hushållsavfall. Återlämna till 
återvinningsstation eller returnera 
till NEAT Electronics AB.



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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