
 

 

Eltako FVS 

Alternativ för Grafisk layout. 

(Nivåer, ikoner, planritningar) 

 

 

Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet  

i fastighetsautomation 



 

 

1. Skapa, ändra namn och ta bort nivåer  
 
1. Öppa först översikten (overview). En grundläggande nivå visas alltid (du kan inte radera eller byta 

namn på den). Den är placerad på höger spalten av skärmen. Du kan nu skapa fler nivåer för att t.ex. 
dela upp våningsplan/rum eller liknande. 

 
2. Öppna ”Edit / Levels / Create / Edit” i menyraden. Då öppnas fönstret ”Level Administration” och då 

kan du: 
 

 Skapa ny nivå: Skapa en ny nivå, ange dess namn under ”New Level” och klicka på ”Add”. Den nya 
nivån visas då i listan under rutan. 

 

 Byt namn på befintlig nivå: Dubbelklicka på vänster musknapp på namnet för en nivå i listan.  
Sedan kan du redigera namnet. Bekräfta ändringarna genom att trycka på enter eller flytta med  
pil-knapparna uppåt eller neråt. 

 

 Radera en nivå: Ta bort en nivå, välj först den nivå i listan genom att vänsterklicka på den med musen 
och sedan ta bort det permanent genom att klicka på ”Delete”. 

 
3. När du är klar stänger fönstret genom att klicka på ”Exit”. 

 

2. Skapa undernivåer genom att dra och släppa  
 
1. Alla nivåer har från början lika rättigheter och visas direkt under varandra. Du kan flytta en nivå till en 

annan genom att dra och släpp. Detta ger en trädstruktur som liknar filhanteraren i t.ex. Windows. 
 
2. För att ändra ordningen, flytta nivåerna genom dra och släpp.  

 

3. Tilldela trådlösa tryckknappar, FVS ställdon och trådlösa sensorer till nivåer 
 

 Flytta enheterna genom att dra och släpp från sin nuvarande nivå (standard: grundnivå för nya enheter) 
till den nivå som önskas i den högra spalten. Du kan känna igen den valda nivån av den blå ramen runt 
nivån knappen. Släpp vänster musknapp så fort en blå ram visas runt den nivå som önskas. 

 
ELLER 
  

 Välj först „Edit / Levels / Assign Sensors / Actuator“ från menyraden. Använd denna meny för att ändra 
varje enskild sensors/aktors eller trådlös tryckknapps nivå. 

 

4. Skapa / radera bakgrundsbilder / planritningar till en nivå 
 
1. Öppna först den nivå som du vill skapa en bakgrundsbild eller en planritning.  

Välj sedan ”Edit / Wallpaper / Assign” från menyraden.  
 

2. Välj bakgrundsbild eller planritning som en fil från fönstret som visas. Bekräfta ditt val genom att 
klicka på ”Open”. Tillåtna filformat är JPEG, PNG och BMP.  

 
3. Om du vill ta bort bakgrundsbilden/planlösning du just klistrade in, välj „Edit / Wallpaper / Delete“ 

från menyraden.  
 
 
 



 

5. Byta enhetstyper med FVS aktorer och trådlösa tryckknappar 
 

1. Alla inlärda FVS aktorer/trådlösa tryckknappar (ON/OFF) är standard som en glödlamps-ikon (ljus). 
Om så inte är fallet, kan du ändra Enhets typen senare. 

 
2. Högerklicka på musen för att välja nästa enhet som du vill ändra. Öppna ”Device type” snabbmeny 

som visas.  
 

3. Välj sedan från flera enhetstyper. 
 

Här är de viktigaste enhetstyper för FVS ställdon med deras namn: 
 

 

Ljus (standard) 

 

A/C enhet (ON/OFF) 

 

Jalusi eller persienn (UPP/NER) 

 

Rumsreglering (ON/OFF) 

 

Jalusi eller motorstyrning (UPP/NER). 
Du kan ändra den maximala körtiden. 

 

Radio (ON/OFF) 

 
 

TV-uttag (ON/OFF) 

 

Skrivare (ON/OFF) 

 

Vägguttag (ON/OFF)   

 
Här är de viktigaste enhetstyper för trådlösa tryckknappar / sensorer: 
 

 

Tryckknapp för trådlös dimmeraktor.  
Inlärningsbar ljusregleringstid. 

 

Sekventiell tryckknapp för ljusscenarion. Flera 
länkar kan tilldelas denna tryckknapp och fås 
fram i önskad ordning. 

 

Trådlösa kortbrytare (reläfunktion) 

 

Trådlös stol/relä-funktion  
(närvarofunktion registrerad i stolen) 

 

Ringklocka (automatisk akustisk klocka, 
timer funktion 5 sekunder) 

 

Ljus/impulsbrytarfunktion (ON/OFF) 

 
4. När du valt önskad enhetstyp, kan du stänga dialogrutan genom att klicka på ”Save”. 
 
 
 



 

6. Spara användardefinierade ikoner för FVS-ställdon, trådlösa tryckknappar och länkar 
 
FVS aktorer /trådlösa tryckknappar: 
 

1. Öppna snabbmenyn för enheten genom att högerklicka med musen på FVS ställdonet eller trådlös 
tryckknapp och välj ”Device type”. 

 
2. Markera „Own picture“ kryssrutan i dialogrutan som visas. Två möjliga bilder visas. 

 
3. Klicka på en av de två tomma knappar på ON eller OFF för att välja en bild genom att markera en fil. 

Bildstorleken kan variera från 9x9 till 256x256 pixlar. 
 

4. Avsluta dialogrutan genom att klicka på ”Save”. 
 
Länkar: 
 

1. Öppna snabbmenyn genom att högerklicka på länken och välj ”Attach picture”. 
 
2. Du kan bara välja en bild i taget. Bildstorleken kan variera från 9x9 till 256x256 pixlar. 

 
3. För att stänga fönstret, klicka på ”Open” du utvalda bilden klistras in och visas. 

 
 

Obs:  
 
Varje inklistrad ikon sparas i en lista som visas direkt när du väljer en annan ikon, förutsatt att filval också 
visas. 

 
 

              01/2012 

  

 


