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Brug af betjeningsenheden 

1

12

 
 

1  
Sådan til- og frakobles systemet 

Vælg en af mulighederne fra tabellen nedenfor for at til- eller 
frakoble systemet. 

Ikonen på betjeningsenheden skal være rød, og udgangstiden 
skal starte før bygningen forlades. 
 

 

Valgmulighed Beskrivelse 

 

Præsenter brik. Følg betjeningsenhedens 
instruktioner. 

 
Tryk på [i] tasten. Følg betjeningsenhedens 
instruktioner. 

 

Indtast adgangskode. Følg 
betjeningsenhedens instruktioner. 

 

Tryk på  for at tilkoble (fuldt). Tryk på 

 for at frakoble. Der henvises til 
Programmering af fjernbetjeningstaster på 
side 4 for yderligere 
fjernbetjeningsfunktioner. 

 

 

Begrænsning på forkert indtastning af adgangskode 

Du har ____ forsøg* til at indtaste en adgangskode korrekt, 
før systemet blokerer betjeningsenheden i ____ minutter*. 

*Alarminstallatøren indstiller disse værdier. 

  

 

2  
Skærmtilstande 

 

Display Beskrivelse 

 

Alarmen er frakoblet. Der er ingen alarm- eller 
fejltilstande. Det er muligt at tilkoble systemet. 

 
Systemet er deltilkoblet. 

 
Systemet er tilkoblet (fuldt). 

 Brand— eller indbrudsalarm er forekommet, 
ved: 

 
Frakoblet alarm 

 
Deltilkoblet alarm 

 
Tilkoblet alarm 

 

Under udgangstid (systemet bliver deltilkoblet 
eller fuldt tilkoblet). 
Betjeningsenheden meddeler den resterende 
tid ved angivne intervaller. Cirkelsegmenter 
tændes én ad gangen for at give en visuel 
status af udgangstidstatus. 
Der lyder et hurtigt bip i løbet af de sidste 10 
sekunder før tilkobling. 
Du har ______ sek.* til at forlade ejendommen, 
før en alarm forekommer. 

 

Under indgangstid (systemet er deltilkoblet 
eller fuldt tilkoblet). 
Betjeningsenheden udsender et hurtigt bip 
under indgangstid. Cirkelsegmenter slukkes én 
ad gangen for at give en visuel status af 
indgangstidstatus. 
Der forekommer en alarm, hvis systemet ikke 
frakobles indenfor det angivne tidsrum. 
Gul skærm: Første halvdel af indgangstid 
Rød skærm: Anden halvdel af indgangstid 
Du har ______ sek.* til at frakoble, før der 
forekommer en alarm. 

 

Der er en systemfejl. Følg alle 
betjeningsenhedens instruktioner. 

 
En eller flere zoner er åbne. Følg alle 
betjeningsenhedens instruktioner. 

 
For mange åbne zoner. 

 

Test af betjeningsenhed. Ikoner blinker 
skiftevis. 
5 minutter før afslutningen af testen afgiver 
fjernbetjeningsenheden et hurtigt dobbelt bip. 

 

* Din alarminstallatør indstiller disse tider. Du bør dog altid 
afmelde alarmer sendt til en kontrolcentral. 

3 
3 

60 
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3  
Nødkaldstaster 

Alarminstallatøren skal aktivere disse taster i systemet, før du 
kan bruge dem. 

Tryk og hold på tasten i 2 sek. for at starte en alarm. 

Alarm Ikon 
Tast(er), der 
skal trykkes 

på 

Alarmka
dence 

Aktiveret
? 

Brand 
  

Pulseren
de 

 

Overfald 
  

Konstant  

 Nødkald  
 

 

Ingen  

Fjernbetjeni
ng overfald Ingen 

 

Ingen  

 

4  
Tilføjelse eller ændring af brugere, brikker og 
fjernbetjeninger 

 
Dette system understøtter op til 22 brugere: 

• Bruger 1: Masterbruger. Standardadgangskoden er 
1234(55)*. 

• Brugere 2 til 21: Systembrugere. 
• Bruger 22: Brugerkode for overfald. Systemet sender en 

overfaldsrapport, når brugerkoden for overfald bruges til 
at slukke for systemet. Du kan ikke tildele en brik eller 
fjernbetjening til brugerkoden for overfald. 
Alarminstallatøren skal aktivere brugerkoden for 
overfald. 

* Længden for alle adgangskoder kan være fire eller seks 
cifre. Det afhænger af systemets programmering. 

Følg alle betjeningsenhedens instruktioner. 

Der henvises til side 5 for en fuldstændig liste over 
Brugermenuens funktioner. 

Brugerniveau 
 

Funktion 
Master 
bruger 

Brugere 2 
til 21 

Til- eller frakobling af systemet √ √ 
Start to-vejstale1 √ √ 
Adgang til 
systemvedligeholdelsesmenuen1 √ √ 

Ændr egen adgangskode √ √ 
Adgang til brugermenuen2 √  

 

1 Der henvises til Telefonmenu på side 5 for mere information. 
2 Kun masterbrugeren har adgang til hele brugermenuen. 

Brugere 2 til 21 kan kun ændre deres egen adgangskode. 
Der henvises til Telefonmenu på side 5 for mere information. 

5  
Klokkefunktion aktiv 

Hvis klokkefunktionen er slået til, afgiver betjeningsenheden 
en tone, når en skalzone aktiveres, og systemet er frakoblet. 
(Som en dørklokke) 

Sådan til- eller frakobles klokkefunktionen aktiv: 

 
 

6  
Justering af lydstyrke 

Sådan justeres betjeningsenhedens lydstyrke: 

 
Tavs betjeningsenhed: Tonerne ved udgangstid og 
indgangstid er frakoblet. 
 

7  
Mikrofon 

Tal ind i dette område for at tale med nogen i telefonen 
under en to-vejstale. 

SLET SKIFT TILFØJ 
Hold 2 sek. 

FRA TIL 
Hold 2 sek. 

HØJ MIDDEL LAV 
Hold 2 sek. 

TAVS 
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Sådan startes en telefonsession 
Du kan foretage adskillige funktioner med 
sikkerhedssystemet fra husets interne telefon eller fra en 
ekstern telefon. 

Der henvises til Telefonmenu på side 5 for mulige funktioner. 

Husets interne telefon 
Tryk på [#] tre gange. Systemet afbryder den eksterne 
telefonlinje og beder om en adgangskode. 

Ekstern telefon 
1. Ring til husets telefonnummer. 
2. Hvis opkaldet besvares af enten en person eller en 

telefonsvarer, skal der trykkes på [*] tre gange for at 
afbryde personen/telefonsvareren og få adgang til 
systemet. 

3. Indtast adgangskoden, når du bliver bedt om det. 

Hvis telefonen ikke besvares af en person eller en 
telefonsvarer, besvarer systemet efter et programmeret 
antal ring. 

Sådan aktiveres installatøradgang (kun 
masterbruger) 
 

� Mit system understøtter denne funktion. 

Brug denne funktion til at give systemadgang til 
alarminstallatøren. 

Fra betjeningsenheden 

Masterbrugerens adgangskode indtastes, og der ventes, til 
systemet kobler ud (betjeningsenhedens display holder op 
med at blinke). 

Hvis masterbrugerens brik anvendes, skal brikken 
præsenteres adskillige gange, til systemet meddeler 
“Forbereder på at frakoble alarm”. 

Fra telefonmenuen 
1. Fra telefonmenuen skal der trykkes på [3] for at vælge 

systemvedligeholdelse. 
2. Tryk på [3] for at vælge systemtestmenu. 
3. Tryk på [6] for at aktivere installatøradgang. 

Sådan deaktiveres installatøradgang 

For at deaktivere installatøradgang til systemet, skal det 
tilkobles. 

Brug af fjernbetjeningen 
Programmering af fjernbetjeningstaster (valgfrit) 
Alarminstallatøren skal udfylde tabellen nedenfor. Vælg kun 
én funktion for hver tast. 
 

 Anvendelse af tast 

Tastens funktion   

Systemstatus (standard) � � 
Deltilkobling � � 
Tilkobling (brugerdefineret) � � 
Til- eller frakobling af udgang � � 
Aktiver udgang i to sekunder � � 

 

 

 

Anvendelse af overfald (tavst) 
 

� Mit system sender en overfaldsrapport. 
 

 

 

Fjernbetjeningens LED-status 
 

Status Beskrivelse 

Skiftevis rød og 
grøn 

Der blev trykket på en 
fjernbetjeningstast. LED’et holder 
enten op med at blinke, eller der 
forekommer én af de andre 
statusindikationer i denne tabel. 

Rød hurtig blinken 
Systemet er i alarm eller den tavse 
overfaldsfunktion blev anvendt. 

Rød langsom 
blinken 

Udgangstid igang (systemet bliver 
tilkoblet eller delkoblet). 

Konstant rød 
Systemet er tilkoblet (deltilkoblet eller 
fuldt). 

Grøn hurtig blinken 
Der er opstået en fejl under tilkobling. 
Systemet blev ikke tilkoblet som 
forventet. 

Grøn langsom 
blinken 

Du kan ikke tilkoble. En tast, som er 
programmeret til systemstatus, viser 
også denne status. 

Konstant grøn 

Systemet er frakoblet, men kan 
tilkobles. En tast, som er programmeret 
til systemstatus, viser også denne 
status. 

Konstant rød og 
grøn langsom 
blinken 

Der blev trykket på enten  eller 

 for at tilkoble en udgang eller for 
at aktivere den i to sekunder. 

Konstant grøn og 
rød langsom blinken 

Der blev trykket på enten  eller 

 for at frakoble en udgang. 
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Telefonmenu 
Du skal starte en telefonsession, for at få adgang til telefonmenuen. Der henvises til side 4 for instruktioner. 
 

Afslut systemtestmenu

To-vejstale

Tal med person ved betjeningsenheden

Lyt til person ved betjeningsenheden

Afslut to-vejstale

1

2

#

Afslut

1

2

#

Hændelseslog

Systemtestmenu

1 Indstil tid og dato

Fuld systemtest

Reset system

2

3

Test af udgange

Batteritest

Sendertest

Test af betjeningsenhed

Test af zoner

1

2

3

4

5

#

4

5

Afslut#

Nyeste hændelser

Hændelser ifølge dato

Sidste alarmhændelse

Sidste 10 hændelser

Afslut

1

2

3

4

#

Systemvedligeholdelse

3

Telefonmenu

Indtast
brugeradgangskode

(brugere 1 til 21)

Brugerdefineret tilkobling skal være aktiveret for at høre
denne mulighed.

Brug kun denne
funktion på systemer,
der ikke udføres som
UL-klassificerede.

Tilkobling eller
frakobling

5

For at til- eller frakoble en udgang skal der
trykkes på den tilsvarende tast på telefonen.

Betjen udgange

Tilkobling (fuldt)

Deltilkobling

Tilkobling (brugerdefineret)

1

2

3

# Afslut

Afslut telefonsession.

} To-vejstale varer kun 90 sekunder.

For at resette timeren, skal du trykke på [1] på
telefonen under taletilstand eller [2] under lyttetilstand.

Brugermenu

Tilføj ny bruger

Skift bruger

Slet bruger

1

2

3
4

# Afslut

Sådan tilføjes eller
ændres en bruger:}

Styr udgange
ELLER
Ekspertprogrammering (aktivér installatøradgang)

6

Kun masterbrugeren har adgang til hele
brugermenuen. Brugere 2 til 21 kan kun
ændre deres egen adgangskode.

Skift brik

Optag beskrivelse

Skift adgangskode

Skift fjernbetjening

Afslut

1

2

3

4

#

 

Der henvises til 
Sådan aktiveres 
installatøradgang 
på side 4 for mere 
information. 

Udgang Beskrivelse 
1  

2  

3  

4  

5 (trådløs)  

6 (trådløs)  

7 (trådløs)  

8 (trådløs)  
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Sådan afstilles en alarm 
Hvis en alarm forekommer, kan systemet vente 30 sekunder 
før alarmrapporten sendes til kontrolcentralen. 
Alarminstallatøren kan justere forsinkelsestiden. 

For at afbryde alarmen i løbet af denne forsinkelsestid, skal 
du præsentere din brik, indtaste din adgangskode eller trykke 

på  på fjernbetjeningen. Alarmen bliver derved afstillet. 

Du har ______ sek.* til at afbryde en alarm. 

Hvis der forekommer en alarm, og systemet sender 
alarmrapporten, når forsinkelsestiden slutter, skal du 
præsentere din brik, indtaste din adgangskode eller trykke på 

 på fjernbetjeningen for at sende et alarm-
annulleringssignal. Alarmen bliver derved afstillet. 

Du har ______ min.* til at sende et alarm-annulleringssignal. 

* Din alarminstallatør indstiller disse tider. Du bør dog altid 
afmelde alarmer sendt til en kontrolcentral. 

Alarm- og fejlhændelser 
Systemet kan sende op til _____ alarm- eller fejlhændelser, til 
du enten frakobler systemet eller resetter det. 

Alarminstallatøren indstiller denne værdi. 

Beskrivelser af brugeradgangskode og zoner 
Brugeradgangskoder 
Bruger 0 = Installatør 

Bruger 
Adgangsk

ode 
Beskrivelse Bruger 

Adgangsk
ode 

Beskrivelse 

1 (master)   12   
2   13   
3   14   
4   15   
5   16   
6   17   
7   18   
8   19   
9   20   

10   21   
11   22 (overfald)   

 

 

 

Zoner 
Zone 0 = Centralsabotage 

Zonenummer Beskrivelse Zonenummer Beskrivelse 
1  17  
2  18  
3  19  
4  20  
5  21  
6  22  
7  23  
8  24  
9  25  

10  26  
11  27  
12  28  
13  29  
14  30  
15  31  
16  32  

 

30 

5 

3 
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Systeminformation 
Optagelse af telefonlinie 
 

 

 

Dit indbrudsalarmsystem inkluderer en  
funktion, som kan overtage telefonlinien. Din 
alarminstallatør kan programmere systemet  
til at sende rapporter via telefonlinien til 
kontrolcentralen. Du kan ikke bruge telefonen, 
når systemet sender rapporter til 
kontrolcentralen.  

Hvis kontrolcentralen ikke kan modtage 
rapporter, kan din telefonlinie være utilgængelig i 
op til 20 minutter, mens systemet forsøger at 
kontakte kontrolcentralen. 

Hvis telefonlinien afbrydes, kan 
indbrudsalarmsystem ikke sende rapporter til 
kontrolcentralen, medmindre det kan gøres på 
en anden måde. 

 

Begrænsninger 
Selv det mest avancerede indbrudsalarmsystem kan ikke 
garantere beskyttelse mod tyveri, brand eller miljøtrusler. 
Alle indbrudsalarmsystemer er under forbehold af mulig 
kompromitering eller mislykket forsøg på at advare af 
forskellige årsager, deriblandt, men ikke begrænset til, 
følgende: 

• Hvis sirener er placeret, så folk i fjerne dele af 
ejendommen eller folk i områder, som ofte er aflukkede, 
ikke kan høre det, giver systemet ikke den tilsigtede 
beskyttelse. 

• Hvis ubudne gæster kommer ind gennem ubeskyttede 
indgangssteder, kan systemet ikke detektere deres 
ankomst. 

• Hvis ubudne gæster har tekniske metoder til at omgå 
eller afbryde hele eller en del af systemet, kan de ikke 
detekteres. 

• Hvis der er slukket for strømforsyningen og 
backupbatteriet enten mangler eller er dødt, kan 
detektorer ikke detektere indtrængen. 

• Røgdetektorer kan ikke spore røg i skorstene, vægge 
eller tage, eller røg er blokeret af en lukket dør. De kan 
ikke spore røg eller brand på en etage i ejendommen, 
som ikke er den samme, hvorpå de er placeret. 
Røgdetektorer kan muligvis ikke advare i tide om 
ildebrande, som er startet af eksplosioner, forkert 
opbevaring af brandfarlige materialer, overbelastede 
elektriske kredsløb eller andre former for farlige 
tilstande. 

• Rapporter fra indbrudsalarmsystemet til kontrolcentralen 
kan ikke sendes, hvis telefonlinierne ikke virker. 
Telefonlinier kan nemt kompromitteres på mange 
måder. 

• Utilstrækkelig vedligeholdelse og forsømmelse i at teste 
er de mest almindelige årsager til alarmsvigt. For at 
sikre, at alle systemkomponenter fungerer korrekt, skal 
systemet afprøves regelmæssigt, og det skal efterses i 
henhold til lokale vedtægter eller lovgivning. 

Systemet er ikke en erstatning for forsikring, selvom det kan 
kvalificere dig til reducerede forsikringspræmier. 
Advarselsanordninger kan ikke kompensere dig for tab af liv 
eller ejendom. 

Brandsikkerhed og evakuering 
Brand i beboelsesejendomme er den førende årsag til død 
ved ulykke. De fleste brandrelaterede dødsfald forekommer 
om natten, når beboerne bliver kvalt i søvne fra røg og giftige 
gasarter, ikke fra forbrændinger. Anvend følgende 
retningslinier for at hjælpe med at reducere denne risiko: 

• Formindsk brandfarer. Rygning i sengen, rengøring med 
brandbare væsker, som for eksempel benzin, lade 
børnene være alene hjemme og anvendelse af usikre 
helligdagsdekorationer er nogle af de mest almindelige 
årsager til brand i beboelsesejendomme. 

• Installér en brandalarm. Dette systems primære formål 
er at alarmere folk om fare så tidligt som muligt. 

• Røgdetektorer skal monteres alle steder, ifølge lokale 
vedtægter eller lovgivning.  

 
• Lav en redningsplan. Hvert familiemedlem skal forstå, 

hvordan der hurtigt skal evakueres i henhold til planen, 
fordi der kan være meget lidt tid mellem detektionen af 
en brand og tiden, hvor branden bliver dødelig. 

• Hav en primær og alternativ redningsrute.  Udgang 
gennem et soveværelsesvindue skal altid være en del af 
redningsplanen, fordi trappegange og gange kan være 
blokerede under en brand. Hvis soveområdet er over 
stueetagen, skal der installeres en metode, hvorpå det er 
forsvarligt at komme ned udenfor ejendommen, hvis der 
ikke allerede er en sådan. 

• Aftal at mødes på et sted væk fra huset, som for 
eksempel en nabos hus, så du ved, at alle er der. 

• Hvis alarmen gik af ved et uheld, dæmpes klokken, 
detektorerne nulstilles og kontrolcentralen skal 
øjeblikkeligt oplyses om, at der ikke er nogen 
nødsituation. 

EN50131 overensstemmelse 
EN50131-1 sikkerhedsgrad 2, miljømæssig klasse II 
 

Logisk 
programmeringsnøgle 

Antal entydige kombinationer 

Sekscifret 
adgangskode* 

15.625 

Brik 42.000.000.000 
Fjernbetjening 2.800.000.000.000.000 

 

* Kun tallene 1 til 5 er tilladte 
 

Røgdetektor
er på hver 
etage 

Røgdetektorer i 
eller i nærheden 
af soveområder 
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