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Bruksanvisning

JA Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda, Sverige

Bruksområde
Håndterminalen TuneWISE brukes sammen med dongel Connect WISE-USB
og Scanner TuneWISE for å identifisere hvert produkt og pare det enkelte
produktet med den funksjonen det er ment å fylle i WISE-systemet.
TuneWISE brukes også til funksjonstest av produkter, f.eks. avlesing av
temperatur og luftmengder.
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Berørt personell skal gjøre seg kjent med hele instruksjonen før arbeid
påbegynnes. Skader på produktet eller produktets deler som skyldes feil
håndtering, dekkes ikke av garantien hvis disse instruksjonene ikke er
fulgt. For ytterligere informasjon om WISE se dokumentasjon på www.
swegon.com
Pakken inneholder
1 stk. håndterminal TuneWISE
1 stk. Connect WISE-USB
1 stk. holder
4 stk. skrue for montering av holder
1 stk. strømadapter
1 stk. nettverkskabel
2 stk. bruksanvisninger (TuneWISE og Connect WISE-USB)
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Figur 1. Håndterminal TuneWISE med montert Connect WISE-USB.

Sikkerhet
Bare servicepersonell utdannet av Swegon kan utføre inngrep i forbindelse
med tilkobling av produkter til systemet.
Bruk
Innparingsarbeidet skal utføres av godkjent og kvalifisert WISE servicetekniker.

On/off-knapp:

Installasjon
• Kontroller at produktet ikke har synlige skader
• Monter medfølgende holder med fire skruer på egnet sted
• For tilkoblinger se figur 2
For idriftsetting kontakt godkjent og kvalifisert WISE servicetekniker.
Feilsøking
• Kontroller at produktet er ladet alternativt tilkoblet via kabel og påslått.
• Kontroller at tilkoblingene er riktig utført.

Tilkobling for
dongel Connect
WISE-USB

Rengjøring
Bruk en tørr klut ved behov for rengjøring. Vann, rengjørings- og løsemidler eller støvsuger skal ikke brukes.
Service/vedlikehold
Ved mistanke om defekt produkt ber vi om at du kontakter Swegon.

Tilkobling for
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RJ45-tilkobling
for SuperWISE II /
SuperWISE II SC

Figur 2. Tilkoblinger på håndterminal TuneWISE.

Avfallshåndtering
Skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.
Garanti
Garanti eller service gjelder ikke/forlenges ikke hvis: (1) produktet er
reparert, modifisert eller endret, så sant ikke slik reparasjon, modifisering
eller endring er skriftlig godkjent av Swegon AB, eller (2) serienummeret
på produktet er gjort uleselig eller mangler.

Erklæring om samsvar
Swegon AB erklærer hermed at radioutstyret TuneWISE er i samsvar med
direktivet RED 2014/53/EU samt direktivet RoHs 2011/65/EU.
Den komplette EU-erklæringen er tilgjengelig på Swegons hjemmeside
www.swegon.com

Tekniske data
Strømforsyning:
Frekvensbånd, Bluetooth:
Frekvensbånd, Connect WISE:
IP-klasse:
Farge:
Fallhøyde:
Driftstemperatur:
Vekt:
Dimensjoner:

24 V DC
2,45 GHz, IMS-bånd (2432–2462 MHz)
2,45 GHz, IMS-bånd (2400–2483 MHz)
IP22
Svart/grønn
1 meter
-20 – + 50°C
600 g
B 235 x H 136 x D 35 mm

Denne erklæringen gjelder bare hvis installasjonen av produktet har skjedd i
henhold til anvisningene i dette dokumentet, og hvis det ikke er utført endringer
på produktet.

Med forbehold om konstruksjonsendringer.

