
 

 

Montering af hardware: 

 

 

 

 

 

1. Monter de 2 ledninger i henholdsvis klemme "0" og "AN1" 

2. Klemmen ”SW1” sættes til ”On” 

3. Tænd for anlægget hvorefter den grønne ”Power” lampe begynder at lyse 

NB: Når der er signal vil hastigheden være HØJ 

        Hvis signalet fjernes vil hastigheden være LAV 

 

 

 

1. Tryk på knappen ”Mode” på fjernbetjeningen for at komme ind i menuen 

2. Tryk på knappen ” – ” til du kommer til den avancerede menu (Advanced 

Functions)  

Tryk på knappen ”Start/Enter” for at komme ind i den avancerede menu 

3. Nu vil den bede om password, og her trykkes der på ”+” indtil der står ”1” i 

displayet – vælg denne ved at trykke på knappen ”Start/Enter”. Teksten 

”Acces allowed vil nu komme i displayet. 

4. Tryk på knappen ” – ” til teksten ”Motor Limits” forekommer 

Tryk på knappen ”Start/Enter” for at komme ind i menuen (Motor Limits) 

5. Tryk på knappen ” – ” til teksten ”Maximum Speed” forekommer 

Tryk på knappen ”Start/Enter” for at komme ind i menuen (Maximum Speed) 

6. Tryk på knappen ” + ” til den ønskede hastighed er nået (2% - 100%) 

Tryp på knappen ”Start/Enter” for at vælge den indtastede max. hastighed 

7. Tryk på knappen ” – ” til teksten ”Minimum Speed” forekommer 

Tryk på knappen ”Start/Enter” for at komme ind i menuen (Minimum Speed) 

8. Tryk på knappen ” + ” til den ønskede hastighed er nået (2% - 100%) 

Tryp på knappen ”Start/Enter” for at vælge den indtastede min. hastighed 

9. Tryk på knappen ”ESC/Stop” to gange for at gå tilbage til menuen 

Tryk her på knappen ” – ” til teksten ”Saving/Reset” står i displayet 

Tryk på knappen ”Start/Enter” hvorefter teksten ”Yes Saving Data” 

forekommer på displayet 

Tryk på knappen ”Start/Enter” hvorefter displayet viser teksten ”Data Saved” 

 

Nu er NEO WiFi indstillet til at køre på to-hastigheds signal! 
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