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Översättning av tilläggsblad
Allmänt

Två alternativ: 
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inte ok

RF-nivå i öppet område

bra

Nivån visas med en grön LED som blinkar och piper på mottagaren
XRF-RD visar även signalstyrkan i siffror på LCD-displayen.

Pip och blinkningar från LED-lampan sker vid slumpmässiga intervall inom några få sekunder (max. 9 s av) eller vid aktivering av signalgivarkanter/
signalgivare.

A. 1:a kontroll inom konfigurations-/parkopplingsläget  
 (inga grind-/dörrörelser)

B. Djupgående analys med normal grind-/dörrdrift  
 (mer komplicerad aktivering)

Aktivering
Aktivera med ett kort tryck på knappen i konfigurations-/parkopplings-
läget.

Steg för steg-instruktioner, se sida 2.

Aktivering
För att aktivera indikatorn för RF-signalstyrka inom BSI-läget för normal 
drift, tryck på knappen och håll den intryckt tills ett 2:a pip hörs (ca 
10 s) och lämna sedan konfigurations-/parkopplingsläget genom att trycka 
länge på knappen (ca 2 s, tills pip).

Steg för steg-instruktioner, se sida 2.

På grund av kontinuerlig signalering, rekommenderas vanligtvis endast 
tillfällig användning.

Utgång  
AV

Använd
Flytta runt med vald sändare (möjligtvis mottagare): kontrollera avseende 
bästa position/riktning för enheterna

Använd
Ha grinden/dörren igång och observera olika cykler
om BSI hålls inom godtagbara gränser (bäst ≥ nivå 3)

Bircher-signalindikator (BSI)
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Kontakt

Mottagare

Mottagare

Mottagare

Tryck på knappen 
och håll den 
intryckt 10 s

2 s 8 s

Tryck på knappen 
och håll den intryckt

Tryck på knappen och 
håll den intryckt

Pip Pip

2x
Pip

2x
Pip

Redo för normal drift

Steg för steg-instruktioner Steg för steg-instruktioner

Pip

LED

Pip

LED

Mottagare Mottagare

Långvarig 
knapptryckning

Långvarig  
knapptryckning

Blinkar 
orange

Blinkar 
orange

Släpp 
knappen

Släpp 
knappen

Pip Pip

Tryck på 
knappen

Tryck på 
knappen

Sändare Tx Sändare TxMottagare MottagareSändare Tx Sändare Tx

Släpp knappen Släpp knappen

Pip Pip

Mottagare

Mottagare

Mottagare

Kortvarig 
knapptryckning

Kortvarig 
knapptryckning igen

Kortvarig 
knapptryckning

Pip Pip

Tryck på en signalgivarkant/aktivera en signalgivare för att ställa in 
vilken sändares RF-signal som ska övervakas.

Valfri 
parkoppling

Valfri 
parkoppling

BSI tillfälligt aktiv BSI tillfälligt aktiv

För att inaktivera

Lämna parkopplingsläge

10 s

10 s

BSI av: 
XRF-R1/2: LED 1 av

BSI med LED  
blinkar endast
XRF-R1/2: LED 1 grön

BSI med summer 
och LED blinkar
XRF-R1/2: LED 1 röd

För att inaktivera, upprepa sekvensen 2x (se diagrammet nedan)

se diagrammet nedan för önskad 
BSI-indikering under normal drift

10 s


