Equicoach check
Apparaat aanzetten
In display verschijnt achtereenvolgens
•

F2

•

Group 1 of 0 (linkerzijde display) (Een apparaat op Group 0 andere op Group 1)

•

Als laatste werk display

Als deze volgorde afwijkt wekt het systeem niet.
Geen F2:
Apparaat uitzetten, druk gelijkertijd op – en + en houdt deze vast terwijl u het apparaat aanzet.
Dit herhalen tot dat er F2 verschijnt tijden het aanzetten.
Group 1 & 2
1 apparaat moet op Group 1 staan het andere op Group 0
Zet apparaat aan
Druk op de - knop en hou ingedrukt vervolgens op de V knop en hou ook die ingedrukt totdat CH gaat knipperen in
display.
Knoppen los laten en gelijk de V knop weer indrukken en vasthouden tot het groep nummer naar de volgende gaat,
apparaat zal op de volgende Group springen.
Herhalen (V knop alleen) tot een apparaat op Group 1 staat en het andere op Group 0

Equicoach check

Turn on the device
The display appears in succession
• F2
• Group 1 or 0 (left side display) (A device on Group 0 other on Group 1)
• As the last work display
If this order deviates, the system will not wake up.

No F2:
Turn off the device, press and hold - and + at the same time as you turn on the device.
Repeat this until F2 appears while switching on.

Group 0 & 1
1 device must be on Group 1 and the other on Group 0
Turn on the device
Press the - button and then hold down the V button and keep it pressed until CH flashes in the display.
Release buttons and immediately press and hold the V button again until the group number goes to the next
number, device will jump to the next group.
Repeat (V button only) until a device is on Group 1 and the other on Group 0

