
1 | Översikt

Kommando Funktion

[CMD] 0 Förbikoppla

[CMD] 0 0 Återställ förbikoppling

[CMD] 1 Alla på (med fördröjning)

[CMD] 1 1 Alla på, direkt

[CMD] 2 Del på, direkt

[CMD] 3 Del på (med fördröjning)

[CMD] 4 Tysta felsirener

[CMD] 4 0 Se larm

[CMD] 4 1 Testrapport

[CMD] 4 2 Statusrapport

[CMD] 4 3 RPS-svar

[CMD] 4 4 Inbrottsgångtest

[CMD] 4 5 Datum och tid

[CMD] 4 6 Dörrstyrningsmenyn

[CMD] 4 7 Återställ detektorer

1: På/Av

1: Alla på

2: Del på

3: Av

4: Förläng
stängningstid

5: Förbikoppla

1: Alla på, 
fördröjd

2: Alla på, 
direkt

3: Alla på, 
välj

1: Del på, 
fördröjd

2: Del på, 
direkt

3: Del på, 
välj

1: Stäng av

2: Stäng 
av val

2: Status

1: Visa 
områdes-

status

2: Visa
sektions-

status

3: Skicka
statusrapport

3: Åtgärder

1: Återställ 
detektorer

2: Ändra
utgång

3: Test

5: Område

1: Gångtest

2: Test-
rapport

6: Uppdatera 
fast 

programvara

7: Visa 
service 

förbikopplad

8: Åtkomst

1: Cirkulera
dörr

2: Lås upp
dörr

3: Visa
ändringar

4: Test-
meddelande

1: Svar

2: Till-
handahåll

meny

3: Ring via
telefon

3: Lås dörr

1: Förbikoppla 
sektioner

2: Återställ 
förbikoppling 

4: RPS

4: Säkra dörr

Normalt
test

Anpassat
test

Primär

Mottagare
grupp 1

Mottagare
grupp 2

Mottagare
grupp 3

Mottagare
grupp 4

Första
reserv

Andra
reserv

Tredje
reserv

Alla
dest

Kommando Funktion

[CMD] 4 9 Ändra display

[CMD] 5 0 Gå till område

[CMD] 5 1 Förläng stängning

[CMD] 5 Menyn för schemalagda händelser

[CMD] 5 3 Radera användare

[CMD] 5 4 Menyn för ändra utgång

[CMD] 5 5 Ändra kod

[CMD] 5 6 Lägg till användare

[CMD] 5 7 Standardtext

[CMD] 5 8 Brandgångstest

[CMD] 5 9 Visa version

[CMD] 6 Övervakningsläge

[CMD] 7* Speciellt meddelande _____________

[CMD] 8 Öppna huvudmenyn

[CMD] 9* Speciellt meddelande _____________

GAS

A1 Lobby
Redo att aktivera

Navigeringsknappar
Dessa tangenter aktiverar bakgrundsbelysningen och 

avger tangenttryckningsljudet (kort signal). 

PREV och NEXT
Använd [PREV] (föregående) och [NEXT] när du vill bläddra i larmsektioner, listor och text.

ESC
Använd [ESC] när du ska avsluta menyer och funktioner samt radera bokstäver och siffror.

ENTER
Använd [ENTER] när du har angett en kod, ska markera ett objekt och svarar ja på en fråga.

CMD
Använd [CMD] med en eller två siffertangenter när du vill använda

funktioner. 

Funktionsknappar för inbrottslarm
Använd de här tangenterna när du vill tänka 
manöverpanelens bakgrundsbelysning. 
Knapptryckningsljudet hörs (kort signal). 
ALL
Tryck när du vill aktivera Alla på i inbrottssystemet.

BYPASS
Tryck när du vill öppna menyn för förbikoppling 
av sektioner.

PART
Tryck när du vill aktivera Del på i inbrottssystemet.

MENU
Tryck när du vill öppna manöverpanelens huvudmeny. 

Statusindikatorer
Indikatorerna visar hur systemet fungerar. 

Klar för tillkoppling
Systemet är redo att aktiveras (tillkoppla). 

(24-timmarssektioner, till exempel 
brandsektioner, övervakas alltid.) 

Aktivt (tillkopplat)
När systemet är tillkopplat. 

Gas
Det finns ett gaslarm.

Ström
Systemet har ström.

Programmerbara funktionsknappar
Tryck ned dessa tangenter när du vill aktivera 

användarfunktioner (enligt konfiguration av företaget 
säkerhet) och aktivera bakgrundsbelysningen. 

Manöverpanelen avger ett knapptryckningsljud (kort 
signal).

HELP
Använd [HELP] när du vill ha hjälpen till manöverpanelen på 

visningsspråket. 

Fel
Anger att ett feltillstånd har uppstått. 

*Enligt säkerhetsföretagets konfiguration. 
Observera! Åtkomstmenyn och alternativet för konfigurering av ett kort finns bara på kompatibla säkerhetssystem.

Du kan använda funktioner 
med [CMD] samt en eller två 

siffror.

Tryck på [CMD] och ange 
sedan kommandot. 

Tryck på [CMD]. Använd 
[PREV] eller [NEXT] för att 

gå genom kommandon. Tryck 
på [ENTER] för att aktivera 

kommandot.

Menyträd
[CMD] [8] öppnar menyträdet. Varje alternativ har ett nummer. Tryck på numret som gäller menyn du vill använda eller visa 

alternativen med hjälp av [PREV] eller [NEXT] och tryck sedan på [ENTER] när du kommer till rätt alternativ.

Kommandon

Alfanumerisk display

eller



3 | Koppla från systemet
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Ange din kod och tryck på [ENTER] när du vill ställa in alternativet för 
allt på med fördröjning. 

Använd menyerna. Börja med att trycka på [MENU] eller [CMD] [8].
Alla på: Gå till [1] På/av > [1] Alla på > [1] Alla på, fördröjd.
Alla på, direkt: Gå till [1] På/av > [1] Alla på > [2] Alla på, direkt.
Del på: Gå till [1] På/av > [2] Del på > [1] Del på, fördröjd
Del på, direkt: Gå till [1] På/av > [2] Del på > [2] Del på, direkt

Använd ett av de tillgängliga 
kommandona:
Alla på (med fördröjning): [CMD] [1]
Alla på, direkt: [CMD] [1] [1]
Del på, direkt: [CMD] [2]
Del på (med fördröjning): [CMD] [3]

Ange din kod.

Öppna huvudmenyn med [CMD] [8].
Stäng av: Gå till [1] På/av > [3] Av > [1] Av.
Stäng av val: Öppna [1] På/av > [3] Av > [2] Av val. Använd sedan 
[NEXT] och [ENTER] för att välja det område du vill stänga av. 

eller

Använd [CMD] [8].
Gå till [4] Användare > [2] Lägg till användare.

Tryck på [ALL] eller [PART].

Copyright
Det här dokumentet tillhör Bosch Building Technologies, Inc och är 
skyddat av upphovsrättslagar. Med ensamrätt.
Varumärken
Alla produktnamn på maskin- och programvaror som används  
i detta dokument är sannolikt registrerade varumärken och ska 
behandlas som sådana.

8 | Rengöra manöverpanelen
Använd en mjuk trasa eller en rengöringslösning utan slipeffekt. Spreja 
rengöringen på trasan, inte på manöverpanelen.

1. Använd [CMD] [8].
2. Gå till [6] Genvägar.
3. Välj genvägen genom att använda [NEXT] och [ENTER]. 

När säkerhetssystemet är larmat visas antalet larm på skärmen.
Ange din kod när du vill avbryta larm. Om systemet är tillkopplat stängs 
även systemet av om du stoppar larmet.
Ett meddelande visar att larmen är tystade och sektionernas nummer 
och namn visas i den ordning de inträffade.

6 | Larm

7 | Genvägar

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση https://gr.boschsecurity.com/el/ για την 
τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.
Es-es: Visite https://es.boschsecurity.com/es/ para obtener documentación en 
este idioma.
Fr-fr: Accédez à l’adresse https://fr.boschsecurity.com/fr/ pour obtenir la 
documentation dans cette langue.
Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a https://hu.boschsecurity.com/hu/ 
oldalon.
It-it: Andare a https://it.boschsecurity.com/it/ per la documentazione in 
questa lingua.
Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie  
https://pl.boschsecurity.com/pl/
Pt-br: Acesse http://pt.boschsecurity.com/pt/ para obter a documentação 
neste idioma.

eller

eller

eller

2 | Aktivera systemet (tillkoppla)

Öppna huvudmenyn med [CMD] [8].
Gå till [4] Användare > [1] Ändra kod och följ sedan anvisningarna. 

Använd [CMD] [5] [5] och följs sedan instruktionerna.

4 | Ändra din kod

5 | Konfigurera användare

5.2 | Redigera användare

5.3 | Radera användare

Du kan välja enskilda områden för tillkoppling. Öppna Alla på- eller 
Del på-menyn och öppna valmenyn genom att trycka på [3]. Välj sedan 
alternativet för aktivering direkt eller med fördröjning genom att trycka 
på [NEXT] och [ENTER].           

5.1 | Lägga till användare

Använd [CMD] [5] [6] och följs sedan instruktionerna. 

Du kan ändra andra användares koder och lägga till, ta bort och byta ut 
fjärrkontroller och kort.

Använd [CMD] [8].
Gå till [4] Användare > [3] Redigera användare.

Använd [CMD] [8]. 
Gå till [4] Användare > [4] Radera användare. 

Använd [CMD] [5] [3]

eller

eller

eller

sv   Snabbguide för användare
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