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Denna guide är avsedd för enkel driftssättning av ett mindre Care2-system med en 
centralenhet och några få anropsenheter. 
 

Montera extrakort 
Om centralenheten ska kompletteras med C2CEK4 expansionskit och/eller C2CFPE 
brandlarmsinterface, vänligen se installationsmanualen för dessa. 
För installation av C2CN nätverkskort, se systemmanualen. 
 

Anslut talenheter 
 

 
Lossa 4st panelskruvar och vik försiktigt ut frontpanelen. 
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Bakom frontpanelen sitter ett C2CEK4-kort där talenheterna ansluts som på nedanstående 
bild: 
 
 

 
Varje talenhet ansluts med sitt 
ledningspar till en egen anslutning 
på kortet. 
 
Även om ledarna kan skiftas, 
rekommenderas det att ansluta alla 
enheter med samma färgkod för 
att förenkla driftsättning och 
eventuell felsökning. 
 
Anslutningskontakterna på båda 
enheterna är av ”Cage Clamp”-typ 
för snabb och säker kontaktering. 
 
Det rekommenderas att använda 
brandklassad skärmad kabel. Om 
annan kabel används bör den vara 
skärmad för bästa möjliga 
ljudkvalitet. 
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Identifiera inbyggda enheter 
 
Anslut batterier och nätspänning till kontrollpanelen. 
Om enbart anslutning av batterier, tryck SW1 ’Battery connect’ på PSU-modulen. Tryck in 
kommandoratten på panelens framsida för att tysta felsummern. 
 
På panelens baksida finns två knappar, SW1 & SW2, för att starta rutinen för identifiering 
och/eller för systemåterställning. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Identifiering Tryck & håll Tryck & släpp Släpp 
SW1 SW2 SW1 

 

Återställning Tryck & håll Tryck & släpp Släpp 
SW2 SW1 SW2 

 
När identifieringen är klar visas LYCKADES eller MISSLYCKADES i displayen. Om 
identifieringen lyckades måste systemet återställas enligt ovan. 
 
Om identifieringen misslyckades, kontrollera alla interna kopplingar och gör en ny 
identifiering. 
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Identifiera anslutna enheter 
 
OBSERVERA:  
För att komma till systemmenyn i displayen, måste telefonluckan vara stängd och låst. 
 

• Aktivera ’System’-menyn, förvald PIN-kod 0000. 
• Navigera till ’Linjeparametrar’ och välj ’Auto tilldelning’ genom att trycka in 

kommandoratten. 
• Kontrollpanelen anropar nu alla anslutna enheter. Hittade enheter registreras och 

markeras under menyn ’Linjeparametrar’. 	  
• När processen är klar återgår kontrollpanelen till menyn ’Linjeparametrar’. Rulla ner 

genom att vrida kommandoratten och kontrollera att alla anslutna enheter har 
registrerats. 

 
 

Ändra anslutna enheters symbol 
 
OBSERVERA:  
För att komma till systemmenyn i displayen, måste telefonluckan vara stängd och låst. 
 

• Aktivera ’System’-menyn, förvald PIN-kod 0000. 
• Navigera till ’Linjeparametrar’ och välj aktuell enhet genom att trycka in 

kommandoratten. 
• Nu visas linjeparametrarna för den valda enheten. 
• Välj den rad som visar typ och ikon och tryck in kommandoratten. 

 
Välj rullstolsikonen och DRS och avsluta med att trycka in 
kommandoratten. (Disabled Refuge Remote) 

 
• Navigera till ’Spara och avsluta’ och avsluta med att trycka in kommandoratten. 
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Ändra anslutna enheters namn 
 
OBSERVERA:  
För att komma till systemmenyn i displayen, måste telefonluckan vara stängd och låst. 
 

• Aktivera ’System’-menyn, förvald PIN-kod 0000. 
• Navigera till ’Linjeparametrar’ och välj aktuell enhet genom att trycka in 

kommandoratten. Nu visas linjeparametrarna för den valda enheten. 
• Välj den rad som visar namn och tryck in kommandoratten. Namnet är nu markerat. 
• Välj bokstav genom att vrida ratten och avsluta med tryck. Markören flyttas då till 

nästa. 
• När det nya namnet är inmatat, gå till ’Spara och avsluta’ och avsluta med att trycka 

in kommandoratten. 
 
 

Funktionstest av anslutna enheter 
 
Talenheterna är normalt alltid aktiverade. Gå till alla anslutna enheter. 
 

• Försäkra er om att ’SYSTEM OK’ lyser grönt med fast sken och inte blinkar. 
• Gör ett anrop (tryck in anropsknappen) varvid ’STATUS’ lyser rött och prata genom 

systemet. 
• Avsluta en aktiv uppkoppling genom att trycka på kommandoratten.  
• En parkerad uppkoppling måste aktiveras/återtas innan den kan avslutas. 

 
 

 
 

 
 

STATUS  LED 

SYSTEM OK  LED 

ANROPS-/SVARS-KNAPP 


