Control Omni
Test altijd eerst of er ook sprake is van een storing indien
de Control Omni zonder schakelaar, met de hand bediend
wordt. Niet? Dan is de schakelaar defect.

Wel? Druk het reset knopje 5
seconden in. (in het gaatje aan
de zijkant). Druk het reset
knopje daarna 1 keer kort in.
Test de Control Omni opnieuw.

A
Is de storing nog niet opgelost? Zo nee, dan is het vervolg
afhankelijk van het soort storing.
Is er 1 functie die niet meer werkt of werkt helemaal niets meer?
1 Functie niet meer: Het probleem kan aan het te bedienen apparaat liggen. Werkt dit nog met
de originele handbediening? (Bijvoorbeeld wandschakelaar bij een
deurautomaat)
Zo ja, dan moet de Control Omni opgestuurd worden ter reparatie.
Niets meer:

Dan moet de Control Omni opgestuurd worden ter reparatie.

Let op: Stuur nooit reparaties op zonder dit vooraf met ons te bespreken. Bij het pakketje
dient te allen tijde een begeleidend schrijven te zitten waarin de probleemomschrijving,
naam van de cliënt, en naam en telefoonnummer van de begeleider die het probleem
afhandelt staat.
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Back-up / Veiligheidskopie maken.
Zorg dat de gegevens op uw SD kaartje actueel zijn.
Dit kunt u doen door een veiligheidskopie van uw eigen Control Omni op uw kaartje te zetten:
- Doe uw kaartje in uw Control Omni.
- Druk op het reset knopje (zie blz. 1) en wacht tot de Control Omni geladen is.
- Ga naar Instellingen.
- Maak de volgende keuzes:


Instellingen -> Systeem -> Veiligheidskopie -> Veiligheidskopie -> Doorgaan -> Klaar
of, als de Omni in het Engels is:



Settings -> System ->Back Up -> Back Up -> Continue

Back-up / Veiligheidskopie terugzetten.
Wilt u de gegevens van een SD kaartje op een Control Omni laden? Dit is bijvoorbeeld het
geval als u een leen Control Omni heeft gekregen.
- Doe uw eigen kaartje in de leen Control Omni
- Druk op het reset knopje (zie blz. 1) en wacht tot de Control Omni geladen is.
- Ga naar Instellingen.
- Maak de volgende keuzes:


Instellingen -> Systeem -> Veiligheidskopie -> Terugzetten Veiligheidskopie -> Ga naar
startbladzijde
of, als de Omni in het Engels is:



Settings -> System ->Back Up -> Restore -> Continue -> Go to Startpage
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Taal aanpassen
De Control Omni kan op een aantal verschillende talen ingesteld worden.
Hierbij leggen wij uit hoe u de instellingen van Engels naar Nederlands kunt wijzigen en
vervolgens van Nederlands naar Engels.

Engels aanpassen naar Nederlands
- Ga naar de instellingen
- Maak de volgende keuzes:


Settings -> System ->Language/Inputs -> Language -> NederlandsNL -> OK -> Afsluiten
-> Klaar

Nederlands aanpassen naar Engels
- Ga naar de instellingen
- Maak de volgende keuzes:


Instellingen -> Systeem -> Taal/Ingangen -> Taal ->English -> OK ->English_Qwerty
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