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I.1 Introduktion 

Opus är en huvud styrenhet som huvudsakligen styr klockor (ringande, klämtande, klock-
spel) 
och tornur. Opus kan också styra värme, ljus och dörrlås i byggnaden mm. 
 
Där finns tre modeller : 
Opus 2 : kan styra 2 ringande eller klämtande klockor. 
Opus 4 : kan styra 4 ringande eller klämtande klockor. 
Opus 10 : kan styra 19 ringande klockor (10 klockor manuellt och 19 i autmatiskt läge).  
                Styra 64 klämtande klockor (10 klockor manuellt och 64 klockor i automatikt 
                läge). 
 
Förutom antalet klockor som styrs så är funktionerna exakt samma i de 3 modellerna. 

      OPUS 2                       OPUS 4                      OPUS 10 

Klockdragningsmotor 

Reläskåp 

Huvudström 

Klämthammare 

Tornur 

OPUS 
Radio eller GPS antenn 

I– Allmän beskrivning 



I.2 Hanterings principer 

Opus infogar alla kommandon som behövs för ditt klocktorn. Den är enkel att använda med 
sin stora belysta skärm och dess meny med fullt justerbara inställningar.  
Varje Opus är inställd av en tekniker på AB M&E Ohlssons Klockgjuteri, som aktiverar de 
specifika funktioner som kunden behöver. Därför är varje styrenhet perfekt anpassad för 
varje kyrkas behov. 

(1) OK tangent : godkänner programmering, starta ringning eller öppna en meny. 
(2) C tangent : avbryter programmering eller återgår till föregående meny. 
(3) STOP tangent : stoppar pågående ringning, eller samma funktion som C (2) 
(4) Upp (+) navigationstangent : flyttar upp en linje eller modifierar värdet på en parame-

ter. 
(5) Ner (-) navigationstangent : flyttar ner en linje eller modifierar värdet på en parameter. 
(6) Vänster navigationstangent : flyttar markören till vänster. 
(7) Höger navigationstangent : flyttar markören till höger. 
(8) Namnet på nuvarande funktion. 
(9) Tidsåtergivning 
(10) Den valda linjen och funktionen är markerad med en vit ruta. 
(11) Hjälp meddelande vid programmering eller status meddelande (pågående ringning, 

mm) eller felmeddelande. 
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I– Allmän beskrivning 

Beskrivning av tangenter 



Välkomst skärm 

När Opus är i standby så dämpas skärmens ljus. För att komma till välkomst skärmen så 
trycker du på en valfri tangent så tänds skärmen. 
Viktig information visas på skärm. 
(1) Tid : i timmar, minuter och sekunder. 
(2) Antenn : visas om synkroniseringsantenn är kopplad till Opus. 
(3) Datum : dag, månad och år. 
(4) Ringning : åtkomst till program via F1 till F4 tangenterna 
(5) Ikoner eller funktions ritningar : alla tillgängliga funktioner är visade till vänster i skär-

men. Om mer än fyra funktioner är tillgängliga , så använd + och - navigationstangen-
terna. 

(6) Tryck på pil Upp eller Ner för att flytta från en funktions skärm till en annan. 
(7) För att gå in i önskad funktion, tryck på motsvarande funktionstangent 
(8) När en funktion är programmerad och aktiv, så visas detta i en ruta i välkomst menyn. 
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I– Allmän beskrivning 
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I-3 Beskrivning av Opus funktioner 

Opus har många justerbara funktioner för att hantera din installation. 

Manuell ringning : 
• Manuell klockringning: starta ringning av 1 till 10 klockor i förvald varaktig-

het. Möjligt att programmera avstängning av klockringning efter ringningen. 
• Manuell klämtning: klämtning av 1 till 10 klockor. 
• Manuell preliminär ringning: manuell start av förprogrammerad sekvens eller 

klockspel. 
• Lagring av parametrar för manuell ringning. 
 
Själaringning : 
• Manuell själaringning: manuell start av förprogrammerad själaringning i för-

vald varaktighet. 
• Programmering av automatisk själaringning: programmering av automatisk 

start för upp till tre gånger per dag på bestämda tider. 
• Programmering av själaringning med klämtning: programmering av själaring-

ning med klämtning för en bestämd tidsperiod. 
• Programmering av enskild automatisk själaringning: programmering av själa-

ringning vid ett förbestämt datum.  
 
Gudstjänster : 
Programmering av tider och datum av olika automatiska ringningar för gudstjänster. 
 
Klockspel : 
• Manuell start av klockspel: manuell start av 1 till 5 förprogrammerade melo-

dier. 
• Programmering av automatisk start av klockspel: programmering av tid och 

datum för automatisk start av olika melodier. 
• Spela direkt på Opus keyboard. 
 
Avstängning av ringning : 
• Avstängning av all ringning: avstängning av alla typer av ringningar för en be-

stämd tid 
• Avstängning av ringning utom vissa tider. 
• Programmering av automatisk avstängning av ringning (tid och datum). 
 
Klämtning : 
• Programmering av tid och datum för automatisk klämtning. 
• Manuell start av klämtning.  
 
Visning av programmerad ringning vid ett specifikt datum. 
 
 
Manuell tidsinställning av Opus klockan (om inte antenn är installerad). 
 

I– Allmän beskrivning 
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I-3 Beskrivning av Opus funktioner 

                              
  Strömkretsar: (värme kontroll och ljus kontroll). Programmerbara utgångar. 
 

 
?          Hjälp:  Visar program version som är installerad på Opus + telefon nummer som du  
            kan ringa vid problem. 
 

I– Allmän beskrivning 

OBS! Några funktioner är kanske ej tillgängliga i din meny eftersom tekniker under                     
          installation av Opus endast ställer in meny parametrarna som kan användas. 
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I– Allmän beskrivning 

I-4 Ringnings följd efter prioritet Kommentarer 

Har en funktion som är självständig. Oavsett ringning  Strömkretsar 

Timslag 

Vecko programmerad Angelus 

Datum till datum programmerad 
Angelus 

Om 2 st ringningsprogramm korsar varandra så startar 
endast den första programmeringen 

Datum programmerad Angelus  

Veckoprogrammerad klockspels 
melodi 

Datum till datum programmerad 
klockspelsmelodi 

Datum programmerad klockspels 
melodi 

Om 2 st ringningsprogramm korsar varandra så startar 
endast den första programmeringen 

Om 2 st ringningsprogramm korsar varandra så startar 
endast den första programmeringen 

Veckoprogrammerad gudstjänst 

Datum till datum programmerad 
gudstjänst 

Datum programmerad gudstjänst 

Om 2 st ringningsprogramm korsar varandra så startar 
endast den första programmeringen 

Om 2 st ringningsprogramm korsar varandra så startar 
endast den första programmeringen 

Programmerad själaringning 

Själaringning på enstaka datum 

Avstängning av all ringning föru-
tom bestämda tider 

Avstängning av all ringning 

Om du väljer ”Ja” i prioritets programmeringen så har 
denna inmatning prioritet över all ringning, även ring-
ning som pågår. 

Extern inmatning 

Manuell ringning 
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II - Grundläggande funktioner 

II-1 Manuell klockringning 

Gå till  med motsvarande funktions tangent eller använd 
klock- tangenterna från 1 till 10  
                  (eller 1 till 4 på Opus 4). 
 
Klockringnings funktionen väljs automatiskt. 
Vid behov ställ in ringningens varaktighet: 
 
 *  Använd navigations knapparna för att välja         
     varaktighet. 
*   Ställ in varaktighet med + eller – tangenterna. 
     (Detta är möjligt även efter att ringning startat) 
 
 
 
 
 
 
 
Välj/avaktivera klockorna som skall ringa med klocktangen-
terna 1 till 10 (eller 1 till 4 på Opus 4) 
(detta är möjligt även efter att ringning startat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starta klockringningen genom att trycka på OK tangenten. 
Under ringning så visas de ringande klockorna som anime-
ring (klocksymbolen på displayn pendlar). Lysdioden under 
klocktangenten tänds under uppstart och blinkar sedan under 
klockringningen. 
 
Stoppa klockringningen med STOP tangenten eller vänta 
tills den har ringt färdigt. 
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II - Grundläggande funktioner 

II-2 Manuell Själaringning 

Gå till  med motsvarande funktions tangent. 
 
Tryck på navigations tangenterna för att välja Manuell sjä-
laringning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om du behöver ändra typ av själaringning: 
 
Tryck på den högra navigations tangenten för att välja typ 
av själaringning (förprogrammerad). 
 
Ändra typ med + och - tangenterna. 
 
Starta själaringningen genom att trycka på OK tangenten. 
 
 
 
 
 
 
 
Om du behöver ändra varaktigheten på själaringningen: 
ändra varaktigheten med + och - tangenterna (detta är möj-
ligt även efter att ringning startat). 
 
 

Notera: varaktigheten av en kombinerad  
             själaringning (ringning+klämtning) kan  
             ej ändras. 



II - Grundläggande funktioner 

II-3 Gudstjänster 

Gå till med motsvarande funktions knapp. Tillgängliga 
guds- tjänster visas i skärmen.  
 
 
 
 
 
Tryck på navigations knapparna för att välja vilken gudstjänst 
som skall ställas in (namnen på gudstjänsterna kan ändras).  
 
Använd den högra navigations tangenten för åtkomst av 
Start / Stopp / Prog / Visa menyn. Använd + och - tangenter-
na för att välja den önskade menyn.  
Bekräfta med OK tangenten. 
 
 
 
 
 
Om du väljer Start : så aktiveras den valda gudstjänsten och 
utförs enligt programmeringen fastställd i Prog menyn. 
 
Om du väljer Avbryt : så avaktiveras den valda gudstjänsten 
och utförs ej enligt programmeringen fastställd i Prog me-
nyn. 
 
Om du väljer Visa : så visas alla fastställda programmeringar 
för den aktuella gudstjänsten (ändringar går ej att göra). 
Använd vänster och höger navigations tangenter för att se på 
all programering. 
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II - Grundläggande funktioner 

II-3 Gudstjänster 

Om du väljer Prog : så används + och - tangenterna för att 
ändra parametrarna. Bekräfta på skärmen med OK tangenten.  
 
Denna programmering är nu lagrad i minnet. Ett blanksteg 
visas så att ett annat programsteg kan göras. 
 
• Dagar parametern : välj önskade dagar (Mån till Sön) 

eller inga (—). 
 
• Tids parametern : välj önskad start tid. Välj antingen 

klockringning eller sekvens.     
                   
• - För klockringning : välj klockor som skall   
            startas med klocktangenterna 1 till 10. Skriv 
            sedan in varaktigheten för ringningen. 
          - För sekvens : skriv in det önskade numret. 
 
• Mode parametrar : välj den önskade förekomsten. 
          - Om vecko : programmet utförs varje vecka. 
          - Om datum : programmet utförs endast mellan 
             2 (förut bestämda) datum. 
          - Om event : programmet utförs endast på ett  
             specifikt event. 
 
• Förnyelsebar parametern. 
          - Om Ja : programmet utföres varje år. 
          - Om Nej : programmet utförs en gång. 
 
• Radera parametern : program steget raderas. Kräver att 

du bekräftar. 
 
• Utförning av gudstjänst programmet görs endast om 

den är aktiverad i Start menyn. 
 
• För att ändra programmeringen, gå in i menyn igen och 

gör de önskade ändringarna. Bekräfta sedan med OK 
tangenten. För att gå till ett annat programsteg, använd 
+ och – navigations tangenterna. 
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II - Grundläggande funktioner 

II-4 Manuell avstängning av ringning 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Tryck på navigations tangenterna för att välja Stoppa all 
ringning eller Stoppa all ringning förutom timslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryck på höger navigations tangent. 
Tryck på + och – tangenterna för åtkomst av val mellan 
Varaktighet och Nej : 
 
• Om Nej : all klockringning är aktiverad. 
 
• Om Varaktighet : använd + och - tangenterna för att 

ändra varaktigheten, för timmarna av ringnings av-
stängningen. Tryck sedan höger navigations tangent, 
och ändra sedan varaktigheten i minuter med + och - 
tangenterna. 

 
 
 
Tryck på OK tangenten för att aktivera avstängningen. 
För att avaktivera avstängningen, välj Nej. 
 
 
 
 
 
 
Ringnings avstängning visas i skärmen när en ringnings av-
stängning är aktiverad.  
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III - Avancerade funktioner 

III-1 Användares behörighets kod 

En behörighets kod kan aktiveras om så önskas. 
 
Tryck på valfri tangent. Skärmen tänds och du krävs på 
en behörighets kod. 
Skriv in koden via klocktangenterna 1 till 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om koden är fel, så visas meddelandet Fel kod i skär-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om koden är korrekt eller om behörighets kod är avakti-
verad så visas huvudmenyn. 
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III - Avancerade funktioner 

III-2 Manuell klämtning 

Gå till med motsvarande funktions tangent eller klocktan-
genterna från 1 till 10 (eller klocka 1 till 4 för 

Opus 4). 
 
 
Tryck på navigations tangenterna för att välja klämtning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryck på motsvarande klocktangent från 1 till 10 (eller 
klocka 1 till 4 för Opus 4) för att utföra klämtning. Det är 
möjligt att klämta tre klockor samtidigt. Under klämtning så 
visas klämthammarens rörelse i skärmen. Lysdioden under 
motsvarande klocktangent blinkar vid varje slag. 
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III - Avancerade funktioner 

III-3 Preliminär manuell ringning + lagring 

Gå till med motsvarande funktions tangent eller välj en  
klock- tangent från 1 till 10 (eller klocka 1 till 4 på Opus 
4). 
 
Tryck på navigations tangenterna för att välja Pre-ring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryck på den högra navigations tangenten för att gå till Se-
kvens eller Melodi. 
 
Använd + och - tangenterna för att välja Sekvens eller Me-
lodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryck på den högra navigations tangenten för att välja se-
kvens nummer, eller önskad melodi med + och - tangenterna. 
Starta ringningen med OK tangenten. 
Stoppa ringningen med STOP tangenten eller vänta på att det 
ringt färdigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är möjligt att lagra Klockringning + Klämtning + Pre-
ring inställningarna i minnet. 
Gå till Lagra i minnet med navigations tangenterna och tryck 
på OK tangenten. 
Meddelandet Lagrar i minnet visas i skärmen. Endast en 
funktion kan lagras i minnet. 
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III - Avancerade funktioner 

III-4 Programmera själaringning 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Gå till Programmerad själaringning med navigations tan-
genterna. 
Med hjälp av höger navigations tangent får du åtkomst till att 
välja typ av själaringning. Använd + och - tangenterna för att 
ändra typ av själaringning (namnet på typen av själaringning 
kan ändras). 
 
 
 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till Start / 
Stopp / Prog / Visa, menyn. Använd + och - tangenterna för 
att välja önskad meny. Bekräfta med OK tangenten. 
 
Om du väljer Starta : så aktiveras den programmerade själa-
ringningen och utförs enligt programmeringarna som är fast-
ställda i Prog menyn. 
 
Om du väljer Avbryt : så avaktiveras den programmerade sjä-
laringningen och ingen av programmeringarna som är fast-
ställda i Prog menyn utförs. 
 
 
Om du väljer Prog : 
• En ny skärm visas och kan användas för att program-

mera utförandet av max 3 själaringningar per dag i 4 
dagar. 

• Gå till raden som specifierar Dag: D. För den första 
parametern så välj den önskade tiden eller — . 

• Fortsätt på samma sätt i de 2 följande parametrarna, om 
det behövs. 

• Fortsätt på samma sätt för Dag: D+1, Dag: D+2 och 
Dag: D+3 om det behövs. 

• Bekräfta med OK tangenten. Programmet lagras nu i 
minnet. 

• Den programmerade själaringningen kommer endast att 
utföras om den är satt i Start tillstånd. 

 
 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för själaringningar (ändringar kan ej göras i denna meny).  
 
Återgå med OK tangenten eller C. 

17 



III—Avancerade funktioner 

III-5 Själaringning med Angelus 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Gå till Själaringning med Angelus med navigations tangen-
terna. 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till val av sjä-
laringning. Använd + och - tangenterna för att ändra typ av 
själaringning (namnet på typ av själaringning kan ändras). 
 
 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till Start / 
Stopp / Prog / Visa, menyn. Använd + och - tangenterna för 
att välja önskad meny. Bekräfta med OK tangenten. 
 
Om du väljer Start : så aktiveras den programmerade själa-
ringningen med angelus och utförs enligt programmeringen 
fastställd i Prog menyn. 
 
Om du väljer Stopp : så avaktiveras den programmerade sjä-
laringningen med angelus och ingen av programmeringarna 
faställd i Prog menyn utförs. 
 
 
Om du väljer Prog : 
• En ny skärm visas och kan användas för att program-

mera utförandet av max 3 själaringningar per dag i 4 
dagar. 

• Gå till raden som specifierar Dag: D. Välj Morgon på 
den första parametern (klämtningen utförs efter morgon 
Angelus) eller —. 

• Fortsätt på samma sätt i de 2 följande parametrarna 
(Middag och Kväll), om det behövs. 

• Fortsätt på samma sätt för Dag: D+1, Dag: D+2 och 
Dag: D+3 om det behövs. 

• Bekräfta skärmen med OK tangenten. Detta program 
lagras nu i minnet. 

• Den programmerade själaringningen med Angelus 
kommer endast att utföras om den är satt i Start till-
stånd. 

 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för själaringning med angelus (ändringar kan ej göras i denna 
meny).  
 
Återgå med OK tangenten eller C. 
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III - Avancerade funktioner 

III-6 Enkel själaringning 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Gå till Enkel själaringning med navigations tangenterna. 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till val av sjä-
laringning. Använd + och - tangenterna för att ändra typ av 
själaringning (namnet på typ av själaringning kan ändras). 
 
 
 
 
 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till Start / 
Stopp / Prog / Visa, menyn. Använd + och - tangenterna för 
att välja önskad meny. Bekräfta med OK tangenten. 
 
Om du väljer Start : så aktiveras den programmerade själa-
ringningen och utförs enligt programmeringen fastställd i 
Prog menyn. 
 
Om du väljer Stopp : så avaktiveras den programmerade sjä-
laringningen och ingen av programmeringarna faställd i Prog 
menyn utförs. 
 
 
Om du väljer Prog :  
• En ny skärm visas och denna tillåter dig att program-

mera en själaringning på en specifik dag och vid ett 
specifikt klockslag. 

• Gå till raden som specifierar Dag. Välj önskad dag : 
Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Lör, Sön eller —. 

• Gå till raden som specifierar Tid. Välj önskat klock-
slag. 

• Bekräfta skärmen med OK tangenten. Detta program 
lagras nu i minnet. 

• Den programmerade själaringningen kommer endast att 
utföras om den är satt i Start tillstånd. 

 
 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för själaringningar (ändringar kan ej göras i denna meny).  
 
Återgå med OK tangenten eller C. 
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III - Avancerade funktioner 

III-7 Manuell start av klockspelsmelodi 

Gå till med motsvarande funtions tangent. 
 
Tryck på navigations tangenterna för att välja Starta. 
Tryck på OK tangenten. 
 
 
 
 
 
 
 
Välj numret på den melodi som skall startas med + och - tan-
genterna (namnet på varje melodi visas tillsammans med var-
aktigheten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om flera melodier inkluderas i sekvensen (max 5) : 
• Använd vänster och höger navigations tangenter för att 

välja flera melodier efter varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starta melodin (melodierna) genom att trycka på OK tangen-
ten. 
Under uppspelning så visas tiden för melodin. 
 
Avbryt uppspelningen med STOP tangenten eller vänta tills 
uppspelningen är klar. 
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III - Avancerade funktioner 

III-8 Programmering av automatisk start av klockspelsmelodi 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Gå till Programmera schema med navigations tangenterna. 
Tryck på OK tangenten. 
Välj den önskade melodin med + och - tangenterna. 
 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till Start / 
Stopp / Prog / Visa, menyn. Använd + och - tangenterna för 
att välja önskad meny. Bekräfta med OK tangenten. 
 
Om du väljer Start : så aktiveras den programmerade melo-
din och utförs enligt programmeringen fastställd i Prog me-
nyn. 
 
Om du väljer Stopp : så avaktiveras den programmerade me-
lodin och ingen av programmeringarna faställd i Prog menyn 
utförs. 
 
Om du väljer Prog : 
• Parametern Dagar : välj de önskade dagarna i veckan 

(Mån, Tis, Ons, Tors, Fre, Lör, Sön) eller inga (—). 
• Melodi parameter : välj hur många gånger som melodin 

skall spelas. Skriv in start tiden. 
• Mode parametern : välj tätheten : vecko, datum eller 

event. 
          - Om vecko : programmet utförs varje vecka. 
          - Om datum : programmet utförs endast mellan 2   
             datum (som fastställs). 
          - Om event : programmet utförs endast för ett speciellt  
             event (Påsk, Julafton, mm som fastställs). 
• Förnyelsebar parametern : 
          - Om Ja : programmet utförs varje år. 
          - Om Nej : programmet utförs endast en gång. 
• Radera parametern : raderar programsteget. Bekräftelse 

behövs. 
• Bekräfta skärmen med OK tangenten. Programmering-

en lagras nu i minnet. Ett blanksteg visas nu så ett annat 
programsteg kan göras. 

• Den programmerade melodin kommer endast att utfö-
ras om den är satt i Start tillstånd. 

 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för klockspels melodier (ändringar kan ej göras i denna 
meny). Använd + och - tangenterna för att bläddra från ett 
programsteg till ett annat. 
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III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
För att spela direkt på ett klaviatur, gå till Spela på klaviatur 
med navigations tangenterna. Tryck på OK tangenten. 
Välj typ av klaviatur. Tryck på OK tangenten. 
  - Om Opus klaviatur : klämta med klocktangenterna från 1     
     till 10. 
  - Om Midi klaviatur : spela direkt på klaviaturet. 
 

 
 
 
 
 

För att spela in en melodi med klaviaturet (endast MIDI kla-
viatur), gå till Spela in / radera med navigations tangenterna. 
Tryck på OK tangenten. 
Gå till Starta inspelning med navigations tangenterna : 
  - Om endast inspelning : melodin som spelas på klaviaturet  
    spelas ej upp på klockorna. 
  - Om inspelning + utföring : melodin som spelas på  
    klaviaturet spelas samtidigt upp på klockorna. 
 
 
Efter tryck på OK tangenten, så visas inspelnings skärmen. 
Inspelningen startar när den första tonen spelas på klaviatur-
et. Den aktuella tiden för inspelningen visas i skärmen under 
inspelning. 
Tryck på Stop tangenten för att stoppa inspelningen 
 
 
Gå sedan till Spela in / radera med navigations tangenterna. 
Tryck på OK tangenten. 
Gå till Spara / Namn med navigations tangenterna.  
Tryck på OK tangenten : 
• Mel. nr : skriv in ett 3 siffrigt nummer (att skriva 

samma nummer två gånger är omöjligt). Inspelnings 
tiden visas. 

• Titel : skriv in ett namn för melodin med hjälp av navi-
gations tangenterna (max 25 bokstäver). Om titeln är 
för lång så kortas den automatiskt. 

 
Tryck på OK tangenten. 
        

III-9 Spela live och spela in klockspels melodi 
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Varning : om förprogrammerade melodier finns på Midi 
klaviaturet, så starta ej dessa! (Finns risk för försämrad 
funktion).  



III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
För att lyssna på en tidigare inspelad melodi, gå till Spela in / 
radera med navigations tangenterna. Tryck på OK tangenten. 
Gå till Lyssna med navigations tangenterna. Tryck på OK 
tangenten. 
 
Lyssna på senaste inspelningen : 
• Lyssna på inspelningen : ändra rytmen om det behövs 

(100% är standard värde). All ändring av rytmen för-
ändrar melodins varaktighet. 

• Tystnadslucka efter : lägg till tystnad i sekunder efter 
melodin (från 1 till 9 sekunder). Längden på tystnaden 
läggs på melodins varaktighet. 

• Tryck på OK tangenten för att lyssna. Under tiden som 
du lyssnar på melodin så visas den gångna tiden på 
skärmen. 

• Tryck på STOP tangenten för att avbryta uppspelning-
en. 

 
Lyssna på inspelad melodi : 
• Lyssna på melodi :  ändra rytmen om det behövs 

(100% är standard värde). All ändring av rytmen för-
ändrar melodins varaktighet. 

• Tryck på OK tangenten för att lyssna. Under tiden som 
du lyssnar på melodin så visas den gångna tiden på 
skärmen. 

• Tryck på STOP tangenten för att avbryta uppspelning-
en. 

 
För att radera en melodi, inspelad från MIDI klaviatur. Gå till 
Spela in / radera med navigations tangenterna. Tryck på OK 

tangenten. 
Gå till Radera med navigations tangenterna. Tryck på OK 
tangenten. 
• Mel. nr : skriv in numret på den melodi som skall rade-

ras. Melodins titel och varaktighet visas. 
• Tryck på OK tangenten för att bekräfta. Ett bekräftelse 

meddelande visas i en ruta.  
• Tryck på OK tangenten för att bekräfta. 

III-10 Lyssna på och radera en klockspels melodi 
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Varning . Om rytmen ändras och är bekräftad med OK tan-
genten, så kommer den nya rytmen att lagras som standard 
värde för denna melodi. 
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III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
För att byta namn på en melodi, gå till Spela in / Radera med 
navigations tangenterna. 
Tryck på OK tangenten. 
 
 
 
 
 
 
 
Gå till Byt namn med navigations tangenterna. 
Tryck på OK tangenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Mel. nr : skriv in numret på melodin som skall ändras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Titel : ändra namnet på melodin med navigations tangen-
terna (max 25 bokstäver). Om namnet är för långt för skär-
men så kommer det automatiskt att kortas av. 
 
Tryck på OK tangenten. 

III-11 Byt namn på klockspelsmelodi 
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III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Använd navigations tangenterna för att välja Avstängnings 
programmering. 
Använd höger navigations tangent för åtkomst av menyn : 
Ja / Nej / Prog / Visa. Använd + och - tangenterna för att 
välja önskad meny. Bekräfta med OK tangenten. 
 
Om du väljer Ja : så aktiveras den programmerade avstäng-
ningen och utförs enligt programmeringen fastställd i Prog 
menyn. 
 
Om du väljer Nej : så avaktiveras avstängningen. 
 
Om du väljer Prog :  
• Mode parameter : för att välja den täta 
         förekomsten : vecko, datum eller event. 
 
           - Om vecko : programmet utförs varje vecka. 
           - Om datum : programmet utförs endast mellan 2      
              datum  (som fastställs). 
           - Om event : programmet utförs endast på ett speciellt  
              event (Påsk, Julafton, mm som fastställs). 
• Gudstjänster, Angelus, Klämtning, Klockspel, Tim-

slag, Kvarts slag och Repetition parametrar : 
 
           - Om                de automatiska ringningarna motsva-
rande till         
              de valda parametrarna avaktiveras. 
  
           - Om de automatiska ringningarna motsvarande till   
              de valda parametrarna aktiveras. 
 
• Förnyelsebar parameter : 
           - Om Ja : programmet utförs varje år. 
           - Om Nej : programmet utförs endast en gång. 
• Radera parametern : raderar program steget. Bekräf-

telse behövs. 
• Bekräfta skärmen med OK tangenten. Ett blanksteg vi-

sas nu så ett annat program steg kan göras. 
• Avstängningen är aktiverad om den är satt i Ja till-

stånd. 
 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för avstängning av ringningar (ändringar kan ej göras i denna 
meny). Använd + och - tangenterna för att bläddra från ett 
program steg till ett annat. 

III-12 Programmera avstängning av ringning 
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III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Använd navigations tangenterna för att gå till den första 
Angelus (angelus namnen kan ändras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Använd navigations tangenterna för att gå till manuell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryck på OK tangenten för att starta Angelus. 
 
Avbryt Angelus med STOP tangenten eller vänta tills den 
ringt färdigt. 
 

III-13 Manuell Angelus 
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III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Använd navigations tangenterna för att gå till den första 
Angelus (angelus namnen kan ändras). 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till menyn 
Start / Stopp / Prog / Visa . Använd + och - tangenterna för 
att välja önskad meny. Bekräfta med OK tangenten. 
 
 
Om du väljer Start : så aktiveras den programmerade Ange-
lusen och utförs enligt programmeringen fastställd i Prog me-
nyn. 
 
 
Om du väljer Stopp : så avaktiveras den programmerade 
Angelusen och ingen av programmeringarna faställd i Prog 
menyn utförs. 
 
Om du väljer Prog : 
• Parametern Dagar : välj de önskade dagarna i veckan 

(Mån, Tis, Ons, Tors, Fre, Lör, Sön) eller inga (—). 
• Tids parameter : ställ in start tiden för Angelus ring-

ningen. Ställ in tiden för Angelus på morgonen, på 
middagen och på kvällen med navigations tangenterna. 

• Mode parametern : välj tätheten : vecko, datum eller  
event. 

          - Om vecko : programmet utförs varje vecka. 
          - Om datum : programmet utförs endast mellan 2  
            datum (som fastställs). 
          - Om event : programmet utförs endast för ett speciellt          
             event (Påsk, Julafton, mm som fastställs). 
• Förnyelsebar parametern : 
          - Om Ja : programmet utförs varje år. 
          - Om Nej : programmet utförs endast en gång. 
• Radera parametern : raderar program steget. Bekräf-

telse behövs. 
• Bekräfta skärmen med OK tangenten. Programmering-

en lagras nu i minnet. Ett blanksteg visas nu så ett annat 
program steg kan göras. 

• Den programmerade Angelusen kommer endast att ut-
föras om den är satt i Start tillstånd. 

 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för Angelus (ändringar kan ej göras i denna meny). Använd + 
och - tangenterna för att bläddra från ett programsteg till ett 
annat. 

III-14 Programmering av Angelus 
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III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv in datum med hjälp av navigations tangenterna. Tryck 
sedan på OK tangenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla ringningar för detta datum (förutom timslag) visas i kro-
nologisk ordning i skärmen. Max 30 ringningar för varje da-
tum visas. Visningen av ringningar tar ej hänsyn till manuella 
eller programmerade ringnings avstängningar. 
Du kan bläddra mellan de olika skärmarna med hjälp av 
vänster eller höger navigations tangenter eller OK tangenten. 
 
 
Från den sista skärmen så kan du återvända till skärmen för 
data inskrivning, genom att trycka på OK tangenten. 

III-15 Visa programmerade ringningar 
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III - Avancerade funktioner 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Använd navigations tangenterna för att välja Strömkrets 1 
eller Strömkrets 2. Använd höger navigations tangent för 
åtkomst till Start / Stopp / Prog / Visa, menyn. Använd + och 
- tangenterna för att välja önskad meny. Bekräfta med OK 
tangenten. 
 
Om du väljer Starta : så aktiveras den programmerade ström-
kretsen och utförs enligt programmeringarna som är fast-
ställda i Prog menyn. 
 
Om du väljer Avbryt : så avaktiveras den programmerade 
strömkretsen och ingen av programmeringarna som är fast-
ställda i Prog menyn utförs. 
 
Om du väljer Prog : 
• Parametern Dagar : välj de önskade dagarna i veckan 

(Mån, Tis, Ons, Tors, Fre, Lör, Sön) eller inga (—). 
• Tids parametern : ställ in starttiden för aktivering av 

strömkretsen, samt varaktigheten av aktiveringen.. 
• Mode parametern : välj tätheten : vecko, datum eller  

event. 
          - Om vecko : programmet utförs varje vecka. 
          - Om datum : programmet utförs endast mellan 2     
             datum (som fastställs). 
          - Om event : programmet utförs endast för ett speciellt  
             event (Påsk, Julafton, mm) (som fastställs). 
• Förnyelsebar parametern : 
          - Om Ja : programmet utförs varje år. 
          - Om Nej : programmet utförs endast en gång. 
• Radera parametern : raderar programsteget. Bekräftelse 

behövs. 
• Bekräfta skärmen med OK tangenten. Programmering-

en lagras nu i minnet. Ett blanksteg visas nu så ett annat 
program steg kan göras. 

• Den programmerade aktiveringen av strömkretsen 
kommer endast att utföras om den är satt i Start till-
stånd. 

• Tryck på F4 för att radera det aktuella programsteget. 
          Bekräftelse behövs. 
 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för strömkretsen (ändringar kan ej göras i denna meny). An-
vänd + och - tangenterna för att bläddra från ett programsteg 
till ett annat. 

III-16 Strömkretsar 
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III - Avancerade funktioner 

III-17 Extern inmatning 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
Använd navigations tangenterna för att välja Extern inmat-
ning. 
Använd höger navigations tangent för åtkomst till Start / 
Stopp / Prog / Visa, menyn. Använd + och - tangenterna för 
att välja önskad meny. Bekräfta med OK tangenten. 
 
 
 
 
 
 
Om du väljer Starta : så aktiveras den programmerade ström-
kretsen och utförs enligt programmeringarna som är fast-
ställda i Prog menyn. 
 
Om du väljer Avbryt : så avaktiveras den programmerade 
strömkretsen och ingen av programmeringarna som är fast-
ställda i Prog menyn utförs. 
 
 
 
 
 
 
Om du väljer Prog : 
• Prioritet parametern : om du väljer Ja så har denna in-

matning prioritet över alla ringningar. Även pågående 
ringningar. 

• Sekvens parametern : välj en sekvens. 
• Fördröj parametern : skriv in fördröjningen mellan in-

matningen och aktiveringen av sekvensen. 
• Bekräfta skärmen med OK tangenten. Programmering-

en lagras nu i minnet. Ett blanksteg visas nu så ett annat 
program steg kan göras. 

• Utförandet av programmeringen kommer endast att ut-
föras om den är satt i Start tillstånd. 

 
 
Om du väljer Visa : så visas all programmering som är gjord 
för extern inmatning (ändringar kan ej göras i denna meny).  
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III - Avancerade funktioner 

III-18 Tidsinställning 

Gå till med motsvarande funktions tangent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ändra timmarna med + och - tangenterna. Varje gång tim-
marna ändras så ställs sekunderna på 00. 
Tryck på höger navigations tangent. Ändra minuterna + och - 
tangenterna. Varje gång minuterna ändras så ställs sekunder-
na på 00. 
 
 
 
 
 
 
 
Bekräfta med OK tangenten : sekunderna börjar räkna och 
två punkter börjar blinka. 
 
Om Opus är radio synkroniserad, så kan man ej ändra tiden 
manuellt : Automatisk radio synkronisering visas i skärmen. 
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III-19 Hjälp 

III - Avancerade funktioner 

Gå till ? med motsvarande funktions tangent. 
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VIKTIGT : vid assistans via telefon om tekniska problem, 
kan du få en fråga om anläggnings/versions nummer. 
Tryck tangenten C eller OK för att gå ur menyn. 



IV—Altar fjärrkontroll 

Du kan aktivera upp till 18 förut bestämda funktioner med fjärrkontrollen : Starta en sekvens 
eller en klockspels melodi. 

Användning : 
   - tryck på en av de 6 funktions knapparna. En LED lampa blinkar som bekräftelse av valet. 
   - Tryck på OK knappen. Funktionen är nu aktiverad. 
   - För att avbryta den aktiva funktionen, tryck på STOP knappen sedan på OK knappen. 
 

Special fall : mer än 6 funktioner behövs. 
De 18 funktionerna är klassade i 3 olika menyer : A, B och C. Varje meny har 6 funktioner. 
   - Tryck på ABC knappen för att hoppa mellan en meny till en annan. En LED lampa               
      indikerar den valda menyn. 
   - Tryck på en av de 6 funktions knapparna. En LED lampa blinkar som bekräftelse av            
      valet. 
   - Tryck på OK knappen för att aktivera funktionen. 
   - För att avbryta den aktiva funktionen, tryck på STOP knappen sedan på OK knappen. 

STOP tangent: stoppar den 
aktiverade funktionen. 

ABC tangenter med LED 
belysning: Val av funkt-

ions meny. 

Funktions tangenter från 1 till 6 

OK tangent: aktiverar  
den valda funktionen. 
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V - Styrning via SMS 

Användaren förbereder på sin mobiltelefon SMS meddelande för varje önskad aktivitet 
(ingen begränsning av antal förutom telefonens eget minne), utför sedan dem i N´ i GSM för 
att sända aktiviteten. 
 
 

 
 
Titel (1), GSM Kod (2), Tangentnummer (3), Tid 

för utförande (4) 
 
(1) Text för identifiering av sms:ets karaktär. Extra information. 
(2) Överordnad om GSM kod finns. Koden som ställs i tekniker menyn. 
(3) Tangenter från 1A till 6C, samma som altarfjärrkontroll, se föregående sida. Möjligthet 

finns att sända ett antal sekvenser (från C001 till C200), eller ett antal melidier (från 
C001 till C200). Sekvenser och melodier måste ställas in i parametrarna på Opus. 

(4) Tiden för utförandet kan skrivas i olika format 10:12, 10.12, 10:12am, 10:12pm. Extra 
information vid överföring under pågående ringning. 

 
 
 
 

 
*1234*2B*10:10     GSM koden är 1234, startar funktionen knuten till 2B 
som  

                                  kommer att utföras klockan 10:10 . 
 
*1234*6C                GSM koden är 1234, funktionen knuten till 6C startar omedelbart. 
 
*4C                          Ingen GSM kod finns, funktionen knuten till 4C startar omedelbart. 
 
 
 

 
• Ett bekräftelse kvitto skickas tillbaka till kundens telefon. 
• Om en ringning är aktiv så blinkar SMS efter nuvarande 

ringning. 
• Om avstängning av ringning är programmerad så kommer SMS ringningen att utföras 

ändå. 
• För att avbryta dagens alla ringningar så skriv *0 i meddelandet istället för en funkt-

ions tangent. 
• Uppskjuten start är möjlig är möjlig att utföra inom 24 timmar. 
• Om en ringning skall startas vid samma tidpunkt som SMS ringning så har SMS:et pri-

oritet. 
• Den beordrade ringningen via SMS visas i displayn innan och under ringning. 
• Utförandet av en SMS ringning är knuten till hastigheten hos nätoperatören, eventuella 

stations problem eller fördröjningar i nätverket. (Ingen garanti men mycket bra sta-
tistik) 

• Möjlöighet till hjälp för att undvika att obehöriga får tillträde till systemet och att andra 
situationer so kan påverka säkerheten (sytemkollaps, allmän radiosändning, störningar 
i nätverket GSM, nedsatt dataöverförings hastighet etc). 
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V-1 Formatering av texten för SMS 

V-2  Exempel 

V-3  Almänn beskrivning 
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VI - Vad gör jag om.....? 

Kontrollera så att varaktigheten på själaringningen är längre än 00´00. 

    Vad gör jag om meddelandet ”Omöjligt att utföra” visas på skärmen när jag 
startar en manuell själaringning? 

Kontrollera att du har valt ett sekvens eller melodi nummer. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjligt att utföra” visas på skärmen när jag 
startar en manuell prel-ringning? 

Kontrollera så att den valda sekvensen eller melodi numret existerar. Om det behövs välj ett 
annat nummer. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas på skärmen i  
   manuella Prel-ringning funktionen? 

Kontrollera så att åtminstone en klocka har valts och att varaktigheten är längre än 00´00. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjligt att utföra” när jag försöker att starta 
klockringning manuellt? 

Kontrollera så att de valda klockorna verkligen finns på plats. T.ex : detta meddelande visas 
när du trycker på klocktangent 4 när det på plats bara finns 3st klockor. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas i skärmen, när jag 
försöker köra funktionen manuell klockringning eller manuell klämtning? 

Kontrollera att ringning ej pågår. Ett meddelande som visar att ringning pågår Avbryt : 
STOPP borde synas i skärmen. Opus blockerar åtkomst till funktioner under ringning (för 
att förhindra hanteringsfel). Alla automatiska ringningar är inaktiva när du använder de olika 
funktionerna. Om det är absolut nödvändigt att komma åt de olika funktionerna, så måste du 
först avbryta pågående ringning . Genom att trycka på STOP tangenten. 

Vad gör jag om inget händer när jag trycker på funktions tangenterna 
   eller klock tangenterna i huvud menyn? 

Kontrollera så att du skrivit in rätt kod. Försök igen. 

Vad gör jag om meddelandet ”Fel kod” visas i skärmen? 
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V - Vad gör jag om.....? 

Kontrollera så att relevant programmering har gjorts. Åtkomst till Start eller Visa menyn är 
stängd om ingen programmering har gjorts i Prog menyn. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag väljer Start el-
ler Visa läget för klockspels schema programmerings funktioner ? 

Kontrollera så att du har valt ett melodi nummer. 

Vad gör jag om meddelandet ”Utförande omöjligt” visas när jag startar 
    en klockspelsmelodi manuellt ? 

Kontrollera så att de valda klockorna verkligen finns. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag  
   programmerar Gudstjänst funktionen ? 

Kontrollera om där är något fel i programmeringen. 
  *  För ett vecko program: Dag är ej vald, eller ingen tid, sekvens eller klocka är           
      programmerad. 
  *  För Datum till datum eller Event till event program: Dag är ej vald, eller ingen tid,              
      sekvens, eller klocka är programmerad. 
  *  För Enstaka datum eller Enstaka event program: Ingen tid, sekvens eller klocka är  
      programmerad 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall           
    bekräfta programmering gjord för Gudstjänst funktionen ? 

Kontrollera så att relevant programmering har gjorts. Åtkomst till Start eller Visa menyn är 
stängd om ingen programmering har gjorts i Prog menyn. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag väljer Start el-
ler Visa läget för Gudstjänst funktionen ? 

Kontrollera så att en Angelus är programmerad.   

Vad gör jag när meddelandet ”Ej programmerad” visas på skärmen när jag 
väljer Prog läge för själaringning/Angelus funktionen? 

Kontrollera så att relevant programmering har utförts. Åtkomst till Start eller Visa menyn är 
hämmad när programmering ej är gjord i Prog menyn. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas på skärmen när jag 
väljer Start eller Visa läge för programmerad själaringning, själaringning 

med Angelus eller enstaka själaringnings funktionerna? 
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V - Vad gör jag om.....? 

Kontrollera om där är något fel i programmeringen. Datum  eller Event läge måste väljas. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall 
    bekräfta programmeringen för ringnings avstängningen ? 

Kontrollera så att relevant programmering har gjorts. Åtkomst till Start eller Visa menyn är 
stängd om ingen programmering har gjorts i Prog menyn. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag väljer Ja  
    eller Visa läget för avbryt ringning funktionen ? 

Kontrollera så att den programmerade varaktigheten för avbryt ringningar är större än 
00´00 . 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall 
    aktivera avbryt ringningar ? 

Kontrollera så att du har valt ett melodi nummer. Titel fältet är valfritt. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall 
    spara en melodi ? 

Kontrollera så att du har valt ett melodi nummer. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag startar 
en melodi manuellt eller skall radera en melodi ? 

Kontrollera så att en inspelning är gjord. 

Vad gör jag om meddelandet ”Utförande omöjligt” visas när jag skall  
    bekräfta mitt val för att lyssna på en inspelning ? 

Kontrollera så att MIDI keyboardet är korrekt/ordentligt ansluten. 

Vad gör jag om meddelandet ”Utförande omöjligt” visas när jag skall  
    bekräfta mitt val för att spela på MIDI keyboard eller Spela in melodi ? 

Kontrollera om där är något fel i programmeringen. 
  *  För ett vecko program: Dag är ej vald, eller ingen tid är programmerad. 
  *  För Datum till datum eller Event till event program: Dag är ej vald, eller ingen tid  
      programmerad 
  *  För Enstaka datum eller Enstaka event program: Ingen tid är programmerad. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall           
    bekräfta klockspels schema program ? 
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V - Vad gör jag om.....? 

Kontrollera så att du har valt ett sekvens nummer. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall 
    bekräfta programmeringen av extern ingång ? 

Kontrollera så att relevant programmering har gjorts. Åtkomst till Start eller Visa menyn är 
stängd om ingen programmering har gjorts i Prog menyn. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag väljer Start el-
ler Visa läget för extern ingång programmerings funktionen ? 

Kontrollera om där är något fel i programmeringen. 
  *  För ett vecko program: Dag är ej vald, ingen tid eller varaktighet programmerad .          
  *  För Datum till datum eller Event till event program: Dag är ej vald, ingen tid eller     
      varaktighet programerad.  
  *  För Enstaka datum eller Enstaka event program: Ingen tid eller varaktighet är                        
      programmerad.  

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall 
    bekräfta ett strömkrets program ? 

Kontrollera så att relevant programmering har gjorts. Åtkomst till Start eller Visa menyn är 
stängd om ingen programmering har gjorts i Prog menyn. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag väljer Start el-
ler Visa läget för Strömkrets programmerings funktionen ? 

Ingen ringning har programmerats för detta datum. Försök med ett annat datum. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag väljer datum i 
visa ringningar funktionen ? 

Kontrollera om där är något fel i programmeringen. 
  *  För ett vecko program: Dag är ej vald, eller ingen tid är programmerad. 
  *  För Datum till datum eller Event till event program: Dag är ej vald, eller ingen tid  
      programmerad 
  *  För Enstaka datum eller Enstaka event program: Ingen tid är programmerad. 

Vad gör jag om meddelandet ”Omöjlig programmering” visas när jag skall 
    bekräfta programmeringen för Angelus tids program ? 

Kontrollera så att relevant programmering har gjorts. Åtkomst till Start eller Visa menyn är 
stängd om ingen programmering har gjorts i Prog menyn. 

Vad gör jag om meddelandet ”Ej programmerad” visas när jag väljer Start el-
ler Visa läget för Angelus schema programmerings funktionen ? 



39 

V - Vad gör jag om.....? 

Minnet i Opus är fullt: radera sekvenser, program eller melodier som ej behövs längre. 

Vad gör jag om meddelandet ”Minnet fullt” visas ? 

Detta är en bekräftelse före en radering av ett program eller sekvens. Tryck på OK tangenten 
för att radera eller C tangenten för att avbryta. 

Vad gör jag om meddelandet ”Varning : raderar data” visas ? 

Manuell tidsinställning är inte möjligt. Opus prioriterar tidsynkroniseringen från den externa 
antennen (valfritt). 

    Vad gör jag om meddelandet ”Automatisk radio synkronisering” visas efter 
att ställt tiden manuellt ? 
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VI - Kontakta oss 

Post address 

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri 
Koppargatan 26 
271 39    Ystad 

Besöks address 

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri 
Koppargatan 26 
271 39    Ystad 

Telefon nummer 

 Kontor: 0411 - 55 51 63 
                                     Tony mobiltelefon: 070 - 24 64 234 
                                Panjapol mobiltelefon: 070 - 26 35 057 
                              Sven-Erik mobiltelefon: 070 - 345 88 32 

Internet 

E-mail: info@klockgjuteri.se 
Hemsida: www.klockgjuteri.se 


