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manual

Til daglig betjening

Blinker = alarm
Konstant lys = fejl
Tændt = Område A tilkoblet
Tændt = Område B tilkoblet
Tændt = Område C tilkoblet
Konstant lys = Power OK
Blinkende lys = Batteri drift
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Quick tilkoblings taster

Display info
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Funktionstast

Adgangskoder og Kort
Adgangskoder og kort giver mulighed for at betjene systemet - dvs. til og frakoblinger,
kvittere og standse igangværende alarmer og udløse tavse alarmer (overfald/panik.) m.v.
Kodefunktioner opsættes under installationen. Systemet kan indeholde op til 50 forskellige
adgangskoder/kort, der tilknyttes forskellige brugere.. Bemærk: Forkert kode 10 gange i
træk, udløser sabotagealarm

Masterkoden (kort)
Masterkoden / Masterkortet er en adgangskode/kort med højere prioritet der, i tillæg til system
kontrol, også muliggør ændring og oprettelse af andre brugerkoder. Kendskab til Masterkoden
eller visning af Masterkort er nødvendig for enhver brugerkonfiguration i systemet. Masterkoden
er beregnet til ejeren af alarmsystemet eller administratoren.
For informationer om Masterkode/kort og konfiguration af system og brugere, se:

MASTER VEJLEDNING FOR SYSTEMADMINISTRATOR
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Systemets tilkobling
Der er flere måder at tilkoble systemet på.
Total-tilkobling, systemet er ikke delt.




Indtast en kode (vis et kort).
På håndsenderen trykkes på
knappen.
Hvis ”tilkobling uden adgangskode” er tilladt, kan systemet tilkobles ved blot at
trykke på ABC knappen.

Del-tilkobling, kun en del af systemet tilkobles.







Hvis ”tilkobling uden adgangskode” er tilladt er det kun nødvendigt at trykke på A
knappen for at tilkoble område A B knappen for at tilkoble både område A og B, - eller ABC knappen for at tilkoble
hele systemet. (alle områder)
Når et system er deltilkoblet (eks. kun område A), er det muligt at tilkoble de
øvrige områder ved tryk på den tilhørende knap (B eller ABC). Alle detektorer
opsat til indgang eller adgangszone vil give udgangs-forsinkelse. Derfor er det
ikke nødvendigt først, at frakoble et område for så at tilkoble alle områder hver
gang huset forlades. I stedet tilkobles alle områder på én gang, og bygningen
forlades gennem samtlige zoner dækket af detektorer opsat som indgangs eller
adgangszoner.
Hvis ”tilkobling uden adgangskode” ikke er tilladt, skal tryk på A, B, eller ABC
altid efterfølges af adgangskode (eller visning af kort).
Håndsender:

Tryk
Tryk
Tryk

for total-tilkobling (A + B + C)
for at tilkoble område A
for at tilkoble område A+B

Område-tilkobling, systemet delt i A og B, samt fællesområde C.







Hvis ”tilkobling uden adgangskode” er tilladt, skal der kun trykkes på A eller B
knappen for at tilkoble det (de) tilhørende områder. Tryk på ABC knappen
tilkobler hele systemet.
Hvis ”tilkobling uden adgangskode” ikke er tilladt, og der tilkobles via en
adgangskode eller kort, vil kun det område koden/kortet er tilknyttet, blive
tilkoblet (A, B eller ABC).
o Hvis koden eller kortet er tilknyttet hele systemet (ABC), er det muligt
kun at tilkoble A eller B ved at trykke A eller B knapperne før indtastning
eller visning af kortet.
Ved brug af kode eller kort tilknyttet område C tilkobler hele systemet (ABC).
Område A eller B alene kan tilkobles ved tryk på A eller B før koden tastes eller
kortet vises.
Ved tryk på
knappen på håndsenderen, vil området senderen er tilknyttet
blive tilkoblet.
Hvis både A og B tilkobles, vil også fællesområdet C blive tilkoblet automatisk.
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Under tilkoblingsprocessen …
Hvis noget går galt vil systemet advare. Vær opmærksom på informationer i displayet
når systemet tilkobles.
Hvis detektorindikering er aktiveret, kan displayet i betjeningspanelet vise ”Aktiveret det.”
Systemet meddeler at en detektor er aktiveret. (normalt står en dør eller et vindue åben).
Tryk på ? knappen vil vise, hvilken detektor. Ved flere aktiverede detektorer kan der rulles ved
gentagne gange at trykke på (?). Det er naturligvis praktisk at checke bygningen og lukke alle
døre og vinduer, når den situation forekommer.
Hvis detektorindikering er deaktiveret, vil “Aktiveret det.” Tekst ikke blive vist i
displayet. Ikke desto mindre, ved tryk på ? knappen, vises en liste over alle aktiverede
detektorer.
Hvis autoudkobling af aktiverede detektorer er aktiveret og “Aktiveret det.“ vises i displayet
ved tilkobling, giver systemet efter indtastning af kode eller vist kort, (evt. trykke A, B eller
ABC knapperne for hurtig tilkobling), en mulighed for udkobling – hvilket betyder,
midlertidig udkobling af den aktiverede zone. Hvis udkobling accepteres/godkendes, trykkes
på *.
Hvis der ikke gives godkendelse vil systemet ikke blive tilkoblet! Systemet vil opføre
sig på samme måde, hvis udkobling er blevet programmeret i BRUGER menuen.
Hvis autoudkobling er deaktiveret, vil enhver aktiveret detektor blive udkoblet automatisk der kræves ikke godkendelse. Under tilkobling via håndsenderen, vil enhver aktiveret zone
blive udkoblet automatisk uanset indstillingen af autoudkobling parameteren.
Hvis en detektor er blevet udkoblet, vil den starte detektering så snart den er
aktiveret (for eksempel, hvis en dør lukkes).

Udkobling
I praksis kan det være nødvendigt at tilkoble systemet, og udelukke bestemte zoner
(potentielle alarmkilder). Der refereres til denne udelukkelse som udkobling.
Opsætning af udkobling:
1.
2.

3.
4.

Tryk 1 tasten for at åbne Udkoblingsmenu i BRUGER-tilstand.
Brug piletasterne
og
til at rulle gennem alle potentielle alarmenheder. Vælg
enheden (detektor, kontrolenhed…) som ønskes udkoblet og:
a. Tryk 2 tasten for at Udkoble enheden i den næste til/frakoblingsperiode.
(
indikatorlampen blinker),
b. Tryk 3 tasten for at udkoble enheden permanent
(
indikatorlampen lyser konstant).
c. Gentagne tryk og hold nede (2 eller 3) vil skifte Udkobling til – fra – osv.
d. Tryk 4 tasten vil ophæve alle Udkoblinger i systemet.
Alle Udkoblinger kan programmers ved at gentage step 2.
Tryk # knappen for at forlade Udkoblingsmenuen.
Tryk # igen og forlad BRUGER-tilstand.
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Bemærk:
Hvis et system med udkoblede zoner bliver tilkoblet, vil udkoblingstekst blive vist i displayet
på betjeningspanelet. Enhver udkobling der kun er programmeret for en enkelt
til/frakoblingsperiode vil automatisk blive annulleret efter frakobling.

Den eksisterende udkoblingsopsætning kan checkes eller ændres i
udkoblingsmenuen.

Hvis alarm-installatøren går i TEKNIKER-menu, bliver alle udkoblinger annulleret.
Alternativt kan alle udkoblinger annulleres ved tryk på tast 4 i udkoblingsmenuen.

Lige efter systemet er blevet tilkoblet







Betjeningspanelet bipper og udgangstiden begynder. Displayet viser
“Udgangstid”.
Panelet viser hvilke områder der er blevet tilkoblet (A; B; C).
Hvis udgangslydsignaler er aktiverede, bliver udgangstiden indikeret af
regelmæssige bip fra panelet (hurtigere frekvens de sidste 5 sekunder).
For et del-tilkoblet system, kan lydsignal i udgangstiden annulleres.
Det sikrede områder skal forlades før udgangstiden udløber.
Hvis en udgangsdør detektor aktiveres i udgangstiden, bliver udgangstiden
udvidet til tidspunktet hvor den sidste udgangsdør bliver lukket. Derved kan
bygningen forlades uden hastværk. Hvis udgangsdøren ikke aktiveres, vil
systemet give normal udgangstid.

System frakobling
Efter indgang i det sikrede område, og dermed aktivering af en detektor/dørkontakt, starter
systemets indgangstid. I displayet vises “Indgangstid”
Såfremt indgangslyde er aktiverede begynder panelet at give hurtige bip, - dog kun hvis en
trådfast magnetkontakt er tilsluttet betjeningspanelet, hvis det trådløse betjeningspanel
strømforsynet fra en AC adapter eller hvis låget på panelet åbnes, da betjeningspanelet er i
batterisparetilstand. Alternativt kan alle systemlyde signaleres fra en indendørs sirene.







I indgangstiden skal systemet frakobles ved indtastning af gyldig kode eller ved at
vise et godkendt kort, alternativt ved hjælp af en godkendt håndsender.
Hvis udgangsdør detektor er aktiv og indgang sker via dennes tilhørende dør, vil
indgangsforsinkelsen være 6 gange længere, end hvis indgangen var sket gennem
en „normal‟ dør (evt. hoveddøren). På den måde er der god tid til at frakoble
systemet. MEN!, hvis enhver anden detektor bliver aktiveret, vil indgangstiden
blive forkortet til den normale indgangstid.
Hvis
blinker på betjeningspanelet og displayet viser hvilken detektor der er
aktiveret, betyder det at der har været alarm. Frakobl systemet og undersøg
omhyggeligt hvad der forårsagede alarmen. Vær opmærksom på at der kunne
være personer gemt i bygningen.
Alarm hukommelse – blinkende kan slettes fra displayet ved tryk på #
knappen

5

Total frakobling - system ikke delt



Tast en kode (vis et kort).
Med håndsender: ved tryk på

(eller

) knappen frakobles hele systemet.

(eller

) knappen frakobles hele systemet.

Et system med delt tilkobling



Tast en kode (vis et kort).
Med håndsender: ved tryk på

Et delt system


Tast en kode (vis et kort) eller brug en håndsender til frakobling af tilhørende
systemområde.

Stop alarmen
Hvis der er alarm i systemet, kan alarmen stoppes ved indtastning af en kode (vise et
kort eller benytte håndsenderens
knap).
Alarm signalering – blinkende
og information om årsagen til alarm - kan slettes (efter
alarmen er stoppet) ved tryk på # knappen.
Alarmhukommelsens sidste alarmbesked kan vises ved at trykke 4, rulning gennem
hukommelsen sker ved gentagne tryk på knap 4.

Vær opmærksom på at en person kan gemme sig I
bygningen. Hvis du er I tvivl, anbefales det at få bygningen
undersøgt af vægtere fra kontrolcentralen.

Overfaldsalarm
Hvis der opstår fare for din person kan du skjult aktivere en lydløs overfaldsalarm og tilkalde
hjælp. Efter aktivering af overfaldsalarmen, sender systemet beskeder, SMS beskeder og
data til kontrolcentralen, alt efter systemopsætning. Et tilkoblet system vil samtidig blive
frakoblet.
Overfaldsalarmen aktiveres således:





På tastaturet - tast * 7 før indtastning af adgangskode eller visning af kort. Hvis
systemet er tilkoblet, vil det blive frakoblet = funktion under tvang.
På håndsenderen - tryk både
og
knapperne samtidig. Hvis det ønskes kan
centralen opsættes af alarmfirmaet for overfaldstilstand, således at enhver tast vil
aktivere overfaldsalarmen.
Ved tryk på et overfaldstryk, der kan monteres på væg eller lignende.
Med en panikkode eller kort på tastaturet.
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BRUGER tilstand
Man kan gå i BRUGER indstillinger med Masterkoden, når centralen er frakoblet ved at
indtaste * 0 Masterkode (kort). Indstillingen vises på betjeningspanelets display
BRUGER tilstanden giver følgende muligheder:

Internt ur indstilling

Skema for automatiske til/frakoblinger

Programmere telefonnumre til alarm rapportering

Test detektorer eller åbne detektorernes låg uden at aktivere sabotagealarmen
(batteriskift!)

Zone udkoblings opsætning

Vise hvilke kode/kort pladser der er optaget.
BRUGER-tilstand forlades ved tryk på # tasten.
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