BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:
(benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel)

TiSferaDesign Kan lastes ned herfra:
http://www.homesystems-legrandgroup.com/BtHomeSystems/productDetail.action?productId=019
velg «configuration software i menyen til høyre på siden.
Når filen er lastet ned, start installasjonen ved å dobbeltklikke på den.
Følg installasjonsanvisningene på skjermen.

Opprette nytt prosjekt:
Åpne programmet du installerte (TiSferaDesign)
Ta tak i en kamera/samtalemodul35130.. ute i det venstre vinduet, og trekk det ut i det
midtre vinduet.
Ta så tak i en displaymodul 35250.., og trekk den inn i midtre vindu.
Til slutt tar du eventuelt en tastaturmodul 35300.. (bare dersom ditt tablå er utstyrt med en
slik)
Du har nå et bilde av et ringetablå med kamera/samtalemodul, displaymodul, og evt tastatur
i midtre vindu.

Klikk på den blå pilen nederst i høyre hjørne, til du kommer til side 4

Klikk på «add a new building» nederst til venstre
Gi bygningen et navn, og klikk så + tegnet under midtre vindu for å legge til en beboer.

Legg så inn Surname (etternavn), Name (fornavn), Address (NN adressen i apparatet i aktuell
leilighet), og evt Calling code (den opp til 4sifrede unike koden som benyttes for å ringe til
leiligheten via tastaturmodulen).

Klikk så + igjen, og gjenta med neste beboer.
! Det kan lagres flere navn mot samme leilighet.
Sett da bare samme verdi i Address. (Calling code vil da automatisk settes lik som de
andre beboere tilhørende samme NN adresse).
Når du har lagt inn alle beboere, lagre filen ved å trykke diskett tegnet øverst til venstre og gi
filen ønsket navn.
Ta så tak i bygningen du har laget i venstre vindu, og trekk den med deg helt over i høyre
vindu.
Nå vil alle navnene dukke opp i høyre vindu.
Klikk på teksten «surname» øverst i høyre vindu for å sortere listen på etternavn.
Lagre igjen.
Nå er filen klar til overføring til ringetablå.

Redigere eksisterende prosjekt / importere fra en annen PC:
Klikk på «File», og så «Open»
Velg den prosjektfilen du skal redigere, og klikk på «åpne»
Du ser nå et «bilde» av tablået
Klikk på blå pil som peker til høyre nederst til høyre i bildet, til du kommer til side 4.
Du ser nå alle bygningene du har i venstre vindu.
Velg den bygningen du skal redigere.
Navnene dukker nå opp i midtre vindu.
NB! Dersom du importerer en navneliste fra en annen maskin eller minnepinne, vil
denne dukke opp under «last in» i venstre vindu. For å gjøre listen fullt ut
redigerbar på denne maskinen, trekk listen ned til «buildings», og gi den
ønsket navn (for eksempel gateadressen til tablået…).
Marker, og dobbeltklikk så på navnet du ønsker å endre.
Da kommer det opp et kort som vist nedenfor, med alle data for oppføringen.

Her kan du endre følgende data:
Etternavn (Surname) maks 16 tegn.
Fornavn (Name) maks 16 tegn.

Tilleggsinfo (Description) maks 16 tegn. ! dette er informasjon som kommer opp i display
etter at den besøkende har trykket OK tasten for å ringe opp. Her kan man for eksempel
legge inn info om hvor i oppgangen leiligheten ligger. Eks: «3.etg venstre»
Leilighetens døråpnekode (Resident code). Denne koden er unik for akkurat denne
leiligheten, slik at hver enkelt leilighet kan ha sin personlige kode for å låse seg inn via
tastaturet.
! Informasjonen i feltene som er rødfarget i bildet over må ikke endres. Dette er informasjon
som er essensiell for at riktig leilighet skal ringes opp.
Når informasjonen er korrekt, klikk på den grønne haken som dukker opp nederst i vinduet,
og klikk så på «close» øverst til høyre i vinduet.
Fortsett eventuelt med å endre neste navn, ved å dobbeltklikke på det i listen.
Ønsker du å legge til et navn, trykk + tegnet nederst i det midterste vinduet, og fyll inn alle
data i rubrikkene. Start med å legge inn systemadressen «address» lik det som står i de
andre beboerne i aktuell leilighet. Da vil også automatisk «calling code» settes lik de andre i
den leiligheten. Fyll så inn navnet.
For å slette et navn i en leilighet, ta tak i linjen med ønsket navn, og trekk det ned i
søppelkassen. Bekreft så at du ønsker å slette.
Klikk på «file» og så «save» for å lagre endringen(e)
For å sikre deg at alle endringer kommer med i overføringen til tablået, ta tak i bygningen din
i det venstre vinduet, og trekk og slipp det på det høyre vinduet.

Overføre filen til ringetablået:
Løsne dekk-klaffen på tablået ved å skru ut de 2stk. 2mm unbracoskruene som er skjult i
hullene i klaffen til venstre på tablået, og vippe ut klaffen.
Vipp løs de to klipsene i venstre kant av fronten for navnelistemodulen, og ta så løs fronten.
Ta ut den lille gummiproppen over USB kontakten, som sitter til høyre for displayet.
Plugg inn USB kabel fra PC til kontakt.
NB! Første gang du plugger din PC til modulen vil USB drivere måtte installeres på maskinen.
Fullfør dette før du går videre.
Klikk på «tools» og så «send configuration»
Nå dukker det opp bilde av samtalemodulen i et popup vindu.
Denne programmeres normalt ikke, så klikk på «next» for å gå til programmering av neste
modul.
Nå dukker bilde av navnelistemodulen opp, og knappen «send configuration» blir aktiv.
Klikk på «send configuration», og vent til programmet gjør seg ferdig med å overføre data.
Når du får beskjed om at overføringen er «completed», klikk «ok» for å lukke popup vindu.
Trekk ut USB kabel fra navnelistemodul, og sett på plass gummipropp, frontdeksel, og skru
fast dekk-klaff.

