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Viktig information

Behandla produkten varsamt. Bara personal som är 
auktoriserad av NEAT Electronics bör utföra service.

Utsätt inte produkten för öppen eld, tända tobaksprodukter 
eller temperaturer över 60°C.

När den här symbolen finns på produkten eller förpackningen 
innebär det att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. 
Den uttjänta produkten ska istället lämnas på för ändamålet 
avsett återvinningsställe eller skickas till NEAT Electronics. 
Tänk på att återvinning av material sparar miljön och bevarar 
naturtillgångarna.
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Översikt

strömbrytare
tryckknapp

kontakt för nätadapter

antennkontakter

antenn
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Installation
 1. För att sända den radiokod som REPO+ använder för tekniska  
  larm till NEO, TREX eller LINK, öppna locket och använd tryck- 
  knappen inuti REPO+, se bild på sida 2.   

  obs! knappen måste hållas nedtryckt tIlls den rÖda  
  lysdIoden slocknar (2 sekunder), annars kommer Inte  
  rätt radIokod att skIckas.

  Läs i respektive mottagares manual för en beskrivning av hur  
  man lagrar radiokoden.

 2. Skruva fast locket.

 3. Anslut antennerna till antennkontakterna.

 4. Montera REPO+ på en lämplig plats.

 5. Koppla in nätadaptern till kontakten märkt DC .  
  Koppla sedan in nätadapterns stickpropp i ett vägguttag.  
  Använd endast medföljande nätadapter från NEAT Electronics,  
  artikelnummer NE31 07010-01.

 6. Slå på strömmen till REPO+ med strömbrytaren märkt ON  OFF .
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lysdioder
Den gröna lysdioden märkt Power  anger om REPO+ drivs från 
nätadapter eller endast batteri. I nätdrift lyser lysdioden med fast 
sken. I batteridrift blinkar den till en gång var 5:e sekund.

Den röda lysdioden märkt Activity  blinkar när REPO+ sänder ett 
radiomeddelande och är annars släckt.

Om både den gröna och den röda lysdioden blinkar i takt så är REPO+ 
felaktigt konfigurerad eller trasig. Kontakta NEAT Electronics eller din 
återförsäljare.

Konfiguration
I de fall som REPO+ endast skall användas för att skicka vidare alla 
larm oförändrade behövs normalt ingen konfigurering göras. 

Om någon ändring av konfigurationen i REPO+ behövs så går det bra 
med hjälp av en dator och programmet IOR Programmer. En utförlig 
beskrivning av detta finns i den tekniska handboken för IOR-familjen, 
artikelnummer NE41 06007-01.
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declaration of conformity

We NEAT Electronics AB, Varuvägen 2, 246 42 Löddeköpinge, declare 
under our sole responsibility that our product REPO+ with product 
number NE10 07015-01 is in conformity with the directives 1999/5/CE, 
73/23/CE and 89/336/CEE and conforms to the standards:

Safety:  EN60950-1:2001
EMC: EN 301489-3 v1.4.1 Class I
Radio:  EN 300220-3 v1.1.1

Löddeköpinge, March 2008

Lars Nyström 
Managing director NEAT Electronics AB
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