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1 Inledning

Säkerhetssystem hjälper till att skydda liv, egendom och investeringar
mot brand, stöld och skador. Manöverpanelen är en avancerad digital
enhet med en rad olika funktioner som inte finns i andra system. Den
väl synliga, bakgrundsbelysta displayen och den inbyggda sirenen varnar
för ett antal systemhändelser. Elegant design och användarvänlighet gör
den perfekt för att skydda din egendom.

Säkerhetsföretaget kan programmera systemet så att det uppfyller dina
enskilda behov. Din egendom får en egen beskrivning på svenska som
visas på skärmen. Kontakta säkerhetsföretaget om det uppstår problem
under tiden du testar systemet.

Larmföretaget är:

Ring före test: ______________________________________________________

1.1 Om dokumentationen

Denna handbok omfattar grundläggande och avancerade funktioner.
Handboken fungerar som en daglig referens för systemanvändare.
Funktionerna som beskrivs i den här handboken är programmerade av
säkerhetsföretaget. Systemet kanske inte innehåller alla funktioner som
beskrivs. För vissa funktioner måste du ange din personliga kod.
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Manuell organisation
– Avsnitt 2. Hjälper dig att identifiera din typ av manöverpanel.
– Avsnitt 3–10. Tar upp säkerhetssystemets grunder.
– Avsnitt 11–20. Visar hur du använder B94x-/B93x-

manöverpanelerna.
– Avsnitt 21–30. Visar hur du använder B92x-/B91x-

manöverpanelerna.
– Avsnitt 31. Visar hur du använder D1260x-/D1255x-

manöverpanelerna (endast B9512G/B8512G centralapparater).
– Avsnitt 32. Förklarar tillvalsfunktioner och rekommendationer och

begränsningar för säkerhetssystemet.

Manuella konventioner
I den här handboken avser symbolen # en variabel numerisk kvantitet,
till exempel antalet sektioner som ska testas eller utpasseringstid.

Text som visas på manöverpanelens display har kursiv stil i den här
handboken. Text som visas inom hakparenteser [ ] i den här handboken
ger anvisningar om att trycka på motsvarande ikon/knapp på
manöverpanelen.

Copyright
Det här dokumentet tillhör Bosch Security Systems 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.
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2 Manöverpanelsöversikt

2.1 Identifiera din typ av manöverpanel

4 Identifiera din typ av manöverpanel så att du kan läsa motsvarande
instruktioner.
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2.2 Rengöra manöverpanelen

Använd en mjuk trasa och en icke-slipande rengöringslösning för att
rengöra manöverpanelen (till exempel mikrofibertrasa och
glasögonrengöringsmedel). Spraya rengöringsmedlet på trasan. Spruta
inte direkt på manöverpanelen.
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3 Sektioner

3.1 Vad är en sektion?

Termen sektion avser en detekteringsenhet eller en grupp av enheter
som är anslutna till säkerhetssystemet. Sektioner visas separat på
manöverpanelen tillsammans med respektive namn. Sektionsnamnet
kan beskriva en dörr, en rörelsedetektor, en rökdetektor eller ett
område såsom övervåningen eller garaget. Det finns två typer av
sektioner: kontrollerade och 24-timmars.

3.2 Kontrollerade sektioner

Kontrollerade sektioner svarar på larm beroende på om systemet är
aktiverat (tillkopplat) eller inaktiverat (frånkopplat). Kontrollerade
sektioner är programmerade att omedelbart svara på larm eller att ge
en fördröjning så att du hinner fram till manöverpanelen och slå av
systemet. Det finns två typer av kontrollerade sektioner: delsektioner
och volymskyddssektioner.

3.2.1 Delsektioner
Delsektioner omfattar ofta byggnadens ytterdörrar och fönster (in- och
utgångar). När du aktiverar systemets Del på, aktiverar (tillkopplar) du
endast delsektionerna.

3.2.2 Volymskyddssektioner
De här sektionerna omfattar ofta volymskyddsformer av
inbrottsdetekteringsenheter, till exempel rörelsedetektorer eller
innerdörrar. När du aktiverar systemet med Alla på aktiverar
(tillkopplar) du både delsektioner och volymskyddssektioner.
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3.3 24-timmarssektioner

24-timmarssektioner är alltid på (tillkopplade), även om
säkerhetssystemet är avstängt (frånkopplat). Det finns två typer av 24-
timmarssektioner: brandsektioner och icke-brandsektioner.

3.3.1 Brandsektioner
Brandsektioner övervakar endast branddetektorer. De är alltid på
(tillkopplade) och kan inte stängas av (frånkopplas). Det är lätt att skilja
brandsektioner från andra icke-brandsektioner på manöverpanelen.

3.3.2 Icke-brandsektioner
Icke-brand- och 24-timmarssektioner är alltid på (tillkopplade) och du
kan inte stänga av (frånkoppla) dem. Nöd-/överfallsknappar,
nödanropsknappar, lågtemperaturdetektorer och vätskedetektorer är
exempel på enheter som normalt övervakas av icke-brand- och 24-
timmarssektioner.
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4 Områden

4.1 Vad är ett område?

Ett område är ett antal sektioner som är grupperade så att du kan styra
dem samtidigt som en enhet. Om ett säkerhetssystem till exempel
skyddar en byggnad med tre sektioner – ett kontor, ett laboratorium
och en kafeteria – kan sektionerna i var och en av de sektionerna
grupperas som ett område. Med varje sektion som ett eget område i
säkerhetssystemet kan du aktivera (tillkoppla) och inaktivera
(frånkoppla) dem individuellt, i grupp (till exempel kontor och
laboratorium) eller alla samtidigt.
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5 Varningsdisplayer och varningstoner

Manöverpanelen avger flera olika varningstoner och visar text för att
uppmärksamma dig på systemhändelser. Ytterligare sirener kan också
anslutas till systemet. Sirener som är monterade på utsidan av
fastigheten varnar grannar om nödsituationer och är en ljudvägledning
för räddningstjänsten.

Manöverpanelen har statusikoner som visar status för systemet. Se
avsnittet med en översikt över statusikonerna om du vill ha mer
information.

5.1 Manöverpanelsknappar för knapptryckningar

Om du trycker på någon av knapparna på manöverpanelen börjar
knapparna lysa och alla varningstoner tystas. Om du inte trycker på
någon annan knapp inom 20 sekunder släcks manöverpanelen och
varningstonerna fortsätter.

5.2 Tysta larmtonen

Ljudlarmet avges under en viss tidsperiod innan det stängs av
automatiskt. Om du vill tysta larmet innan tiden har löpt ut anger du din
personliga kod och trycker på ENTER.

5.3 Ton och display för inpasseringstid

När du kommer in i ett system som är på (tillkopplat) via en sektion som
programmerats för inpasseringstid avger manöverpanelen
inpasseringstidston som en påminnelse om att stänga av
säkerhetssystemet.
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Om du inte stänger av säkerhetssystemet innan inpasseringstiden löpt
ut kan inbrottslarmet avges och leda till att en larmrapport skickas till
säkerhetsföretaget.

Säkerhetsföretaget har programmerat inpasseringstiderna åt dig:

Min inpasseringstid är: _______________________________

5.4 Ton och display för utpasseringstid

När du aktiverar (tillkopplar) systemet (med manöverpanelen eller
fjärrkontrollen) avger manöverpanelen utpasseringstidstonen, visar
meddelandet Gå ut nu! och räknar ned utpasseringstiden. Tonens
pulseringshastighet ökar under de sista 10 sekunderna av
utpasseringstiden.

Om du avslutar och går in igen innan utpasseringstiden har löpt ut,
startar utpasseringstidstimern nedräkningen. Omstarten sker bara en
gång.

Säkerhetsföretaget har programmerat utpasseringstiderna åt dig:

Min utpasseringstid är: _______________________________

5.5 Knapptryckningstoner

Manöverpanelen avger knapptryckningstonen (ett kort pipljud) när du
trycker på valfri knapp. Använd inställningsmenyn för att aktivera/
inaktivera knapptryckningstonen.
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5.5.1 Ogiltig inmatning (felton)
Tonen för ogiltig inmatning följer knapptryckningstonen när
knapptryckningen slutför en ogiltig inmatning.

För vissa inmatningar krävs en knapptryckning. För andra inmatningar
krävs minst två knapptryckningar i följd.
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6 Så här rapporterar systemet
händelser

Säkerhetssystemet gör upprepade försök att skicka rapporter till
säkerhetsföretaget. Om säkerhetssystemet inte lyckas kommunicera
avger manöverpanelen feltonen och manöverpanelen visar ett
meddelande om att kommunikationen misslyckades. Meddela
säkerhetsföretaget om kommunikationsfelet.

Om telefonen, internet eller mobiltjänsten avbryts kan inte
säkerhetssystemet skicka rapporter till säkerhetsföretaget såvida det
inte finns något annat sätt att sända rapporter.

För telefonkommunikation kan säkerhetsföretaget programmera
säkerhetssystemet att automatiskt koppla från telefoner när rapporter
skickas till säkerhetsföretaget. När rapporten är klar återgår telefonerna
till normal drift (kontrollera med säkerhetsföretaget).

Kontakta installatören för att kontrollera om säkerhetssystemet har
konfigurerats med en kommunikationsfördröjning. En
kommunikationsfördröjning avbryter rapporteringen till
säkerhetsföretaget om centralapparaten frånkopplas inom 30–
45 sekunder efter det att ett inbrottslarm har utlösts. Observera att
brandlarm alltid rapporteras utan fördröjning.

Kontakta installatören för att kontrollera om säkerhetssystemet har
konfigurerats med en avbrottsfunktion. Om du tystar ett icke-brandlarm
innan larmljudstimern har löpt ut skickar säkerhetssystemet en
avbrottsrapport till säkerhetsföretaget.
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Kontakta installatören för att kontrollera om säkerhetssystemet har
konfigurerats med en larmavstängningsfunktion för icke-brandlarm och
felhändelser. Efter ett programmerbart antal larm- eller felhändelser
förbikopplar säkerhetssystemet sektioner automatiskt.

Om din telefontjänst omfattar samtal väntar-funktionen, kan
säkerhetsföretaget konfigurera ditt säkerhetssystem så att väntande
samtal inte påverkar larmrapporteringen. Se till att meddela
säkerhetsföretaget om du aktiverar samtal väntar-funktionen. Ett system
som har konfigurerats för väntande samtal kan inte rapportera larm på
rätt sätt om samtal väntar-funktionen har inaktiverats. Om du inaktiverar
samtal väntar-funktionen när systemet har konfigurerats för den måste
du meddela säkerhetsföretaget.
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7 Larmhändelser

Systemet genererar många olika typer av händelser.

7.1 Händelseprioritet

Om fler än en händelse inträffar sorteras de i en av sex grupper av
systemet. Grupperna är (högsta prioritet först): Brandlarm, Gaslarm,
Användarlarm, Inbrottslarm, Brandfel och Icke-brandfel. Gruppen med
högst prioritet rullar först. Beskrivningarna och instruktionerna som
följer beskriver tonerna och displayerna för varje grupp och förklarar
hur du tystar tonerna.

7.2 Brandlarm

Brandlarm är händelser med högst prioritet. När en brandsektion
aktiveras avger manöverpanelen en unik pulserande brandton.

Evakuera alla boende och sök efter rök eller brand. Se till att alla
boende vet skillnaden mellan det konstanta inbrottslarmet, den
pulserande gastonen och den pulserande brandtonen. Tonen avges
under den tid som säkerhetsföretaget har ställt in.

Displayen visar sektionstexten för den första sektionen som aktiverade

brandlarmet. Tryck på /NEXT för att manuellt visa ytterligare
sektioner (i förekommande fall) som har aktiverat larm. Händelser rullar
från den äldsta till den senaste.
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7.2.1 Tysta brandlarm
Ange din kod för att tysta brandlarm. Om systemet är aktiverat
(tillkopplat) stängs även systemet av om du tystar brandlarmet.
Systemet visar nu Alarm Silenced och sedan antalet sektioner i larm
samt namnen på alla sektioner i larm, i följd efter hur de inträffade.

Säkerhetsföretaget kan programmera systemet så att användarna inte
kan tysta vissa brandlarm förrän brandhändelsen försvinner.
Säkerhetsföretaget kan programmera systemet så att användarna inte
kan tysta vissa brandlarm förrän brandsektionen har återställts till
normalt läge (feltillstånd har korrigerats). Meddelandet Larm tystat
fortsätter att rulla som en påminnelse om att du fortfarande kan visa
sektionerna i larm med hjälp av menyalternativet Visa händelseminne.

Om brandsektionen fortfarande är i larm (aktiv) går sektionen in i
felläge efter tystning. Vissa brandsektioner måste återställas. Du kan
inte rensa bort brandfel på displayen. När brandsektionen återgår till
normal läge rensar säkerhetssystemet automatiskt brandfelen från
displayen.
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7.3 Gaslarm

Gaslarm är händelser med näst högst prioritet. När en gassektion
aktiveras avger manöverpanelen ett unikt pulserande gaslarm.

Evakuera alla boende och sök efter gas. Se till att alla boende vet
skillnaden mellan inbrottslarmet, den pulserande gastonen och den
pulserande brandtonen. Tonen avges under den tid som
säkerhetsföretaget har ställt in.

Displayen visar sektionstexten för den första sektionen som aktiverade

gaslarmet. Tryck på /NEXT för att manuellt visa ytterligare sektioner
(i förekommande fall) som har aktiverat larm. Händelser rullar från den
äldsta till den senaste.

7.3.1 Tysta gaslarm
Ange din kod för att tysta gaslarm. Om systemet är aktivt (tillkopplat)
stängs även säkerhetssystemet av (frånkopplas) när gaslarmet tystas.
Systemet visar nu Larm tystat och sedan antalet sektioner i larm samt
namnen på alla sektioner i larm, i följd efter hur de inträffade.

Säkerhetsföretaget kan programmera systemet så att användarna inte
kan tysta vissa gaslarm förrän gashändelsen har kvitterats. Ange din kod
för att rensa den rullande sektionstexten från displayen. Meddelandet
Larm tystat fortsätter att rulla som en påminnelse om att du fortfarande
kan visa texten för sektionerna i larm med hjälp av menyalternativet Visa
händelseminne.
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Om gassektionen fortfarande är i larm (aktiv) går sektionen in i felläge
efter tystning. Vissa gassektioner måste återställas. Du kan inte rensa
bort gasfel på displayen. När gassektioner återgår till normalt läge
(feltillståndet har korrigerats), rensar säkerhetssystemet automatiskt
gasfelet från displayen.

7.4 Användar- och inbrottslarm

Användarlarm har tredje prioritet. Användarlarm är användarinitierade
larm som bland annat omfattar överfallslarm, paniklarm och medicinska
larm. Medicinska larm är inte tillgängliga i UL-listade system. En
konstant tonsignal avges under den tid som har ställts in av
säkerhetsföretaget.

Inbrottslarm har fjärde prioritet. Om en inbrottssektion aktiveras medan
systemet är aktiverat (tillkopplat), avger manöverpanelen ett konstant
inbrottslarm.

Se till att alla boende vet skillnaden mellan det konstanta
användarlarmet och inbrottslarmet, den pulserande gastonen och den
pulserande brandtonen. Tonen avges under den tid som
säkerhetsföretaget har ställt in.

7.4.1 Tysta användarlarm och inbrottslarm
Ljudlarmet avges under en viss tidsperiod innan det stängs av
automatiskt. För att tysta användarlarm och inbrottslarm innan tiden
har gått ut anger du din personliga kod och trycker på ENTER.
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Obs!
För tysta larm, till exempel överfallslarm, hörs inga
brandlarm.
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8 Felhändelser

8.1 Brandfelshändelser

När ett brandfel uppstår avger manöverpanelen feltonen (tre toner följt
av en paus upprepas). Systemet visar antalet brandsektioner med fel
och namnet på varje sektion med fel.

8.1.1 Tysta brandfel
Tryck på ENTER för att tysta feltonen.
När du har tystat felet fortsätter texten för brandfelet att visas på

displayen. Använd /NEXT för att bläddra genom feltexten. Händelser
rullar från den äldsta till den senaste. Du kan inte rensa brandfel från
displayen förrän feltillståndet har rensats (sektionen är normal).

8.2 Gasfelshändelser

När ett gasfel uppstår avger manöverpanelen feltonen (tre toner följt av
en paus upprepas). Systemet visar antalet gassektioner med fel och
namnet på varje sektion med fel.

8.2.1 Tysta gasfel
Tryck på ENTER för att tysta feltonen.

8.3 Användarlarm- och inbrottslarmhändelser

Säkerhetsföretaget kan programmera en manöverpanel för att avge
feltonen (tre toner följt av en paus upprepas), när en användarlarm-
eller inbrottslarmhändelse inträffar.
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Om systemet är aktiverat visar displayen antalet sektioner med fel och
namnet för varje sektion.

8.3.1 Tysta användarlarm- och inbrottslarmhändelser
Tryck på ENTER för att tysta feltonen.

8.3.2 Visa användarlarm- och inbrottslarmhändelser
När en användare anger koden fortsätter namnet på sektionen med fel

att rulla på displayen. Använd /NEXT för att rulla text manuellt.
Händelser rullar från den äldsta till den senaste.

8.4 Systemfelhändelser

Exempel på systemfelsdisplayer är Service nätströmavbrott och Service
låg batterinivå. Dessa visas på alla manöverpaneler i systemet. Alla
systemfelsdisplayer börjar med SERV eller Service. Texten Service rensas
endast när feltillståndet har korrigerats.
Tryck på ENTER för att tysta feltonen.
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9 Rensade händelser går inte förlorade

Om du rensar larmen och felen från displayen kan du fortfarande visa
alla händelser.

Med hjälp av händelsemenyn kan du:
– Välj menyn Händelseminne för att visa larm- och felhändelser som

har inträffat sedan den senaste gången systemet aktiverades
(tillkopplades). När systemet aktiveras (tillkopplas) rensas
händelseminnet.

– Välj menyn Visa logg för att visa alla händelser i systemets
händelselogg.
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10 Visa aktiva eller förbikopplade
sektioner

Om du vill aktivera (tillkoppla) systemet måste alla dörrar och fönster i
systemet vara i normaltillstånd (inte aktiva). Om du visar felpunkter kan
du hitta felpunkter och korrigera dem för att möjliggöra aktivering.

Manöverpanelen har två sätt att visa aktiv och förbikopplad
sektionsinformation. Det första gör att aktiv eller förbikopplad
information rullar automatiskt på displayen. Det andra gör att du kan
rulla genom varje enskild sektionsbeskrivning manuellt.

ㅡAnteckningarㅡ
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11 Översikt över användning av B94x-
manöverpanelen
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142

3
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2

67 5

431

Beskrivning av bildtexterna i manöverpanelöversikten

Bildtextnu
mmer

Beskrivning

1 Strömlysdiod

2 Funktionsknapp (se Funktionsknapp, sidan 38)

3 Statusindikatorer (se Översikt över statusindikatorer, sidan
37)
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4 Huvuddisplayområde (se Huvuddisplayområde, sidan 31)

5 Panel (se Översikt av menyfliksområdet, sidan 35)

6 Inbyggd beröringsfri läsare (för användning med
kodbrickor och kort)

7 Närvarodetektor (en svagt belyst skärm tänds när du
närmar dig)

Ditt säkerhetssystem ger snabb åtkomst till funktioner via
manöverpanelmenyerna.
Mina genvägar är:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

11.1 Huvuddisplayområde

Manöverpanelens huvuddisplayområde har flera skärmar som visas
baserat på den aktivitet som utförs vid manöverpanelen.

11.1.1 Inaktiv skärm
När huvuddisplayområdet visas på den inaktiva skärmen används ord,
siffror och symboler för att visa status för säkerhetssystemet. Om flera
händelser inträffar visar manöverpanelen varje händelse i
prioriteringsordning.
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Huvudikonen fungerar som både indikator för tillkoppling av status och
larm och som en ikon som du kan trycka på för att ändra
tillkopplingsläge. Texten ovanför ikonen tillhandahåller instruktioner.

Klar för tillkoppling. Indikerar att systemet är redo att aktiveras
(tillkopplas). Tryck på ikonen för att aktivera (tillkoppla)
säkerhetssystemet.

Inte klart för tillkoppling. Indikerar att systemet inte är redo att
aktiveras (tillkopplas). Tryck på önskad ikon för att lösa felen.

Aktivt (tillkopplat). Indikerar att systemet är aktivt (tillkopplat).
Tryck på ikonen och ange din kod för att stänga av (frånkoppla)
säkerhetssystemet.

Sektion på (tillkopplad). Indikerar att systemet är del på
(tillkopplat). Tryck på ikonen och ange din kod för att stänga av
(frånkoppla) säkerhetssystemet.
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Larm. Säkerhetssystemet är i larmläge. Tryck på ikonen och ange
din kod för att tysta alla larm.

Obs!
När huvuddisplayområdet är på den inaktiva skärmen visas
ikoner till höger eller vänster om den inaktiva textikonen om
du måste trycka på en ikon för att fortsätta eller om du kan
välja att utföra ytterligare uppgifter. Ikonen Visa aktiva gör
till exempel att du kan titta på listan med felpunkter.

11.1.2 Manöverpanelens skärm
Manöverpanelens skärm visas när manöverpanelen uppmanar dig att
ange din kod och när du trycker på .
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Förutom de alfanumeriska knapparna har manöverpanelen ytterligare
tre knappar.

Enter. Tryck på den här knappen för att slutföra inmatning av din
kod eller andra siffror eller för att svara Ja på en begäran från
manöverpanelen.

CMD (command = kommando). Tryck på den här knappen för att
välja ett antal funktioner som kräver en eller två ytterligare
knappar.

Backsteg. Tryck på backsteg för att ta bort alfanumeriska
tecken.

11.1.3 Skärm med QWERTY-tangentbord
Skärmen med QWERTY-tangentbordet visas när du kan använda
alfanumeriska tecken, till exempel när du anger namnet på en ny
användare.
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När QWERTY-tangentbordet visas först är det ett engelskt tangentbord.
Utöver alfabetet och blanksteg har QWERTY-tangentbordet flera
knappar för att ange text och ändra till andra QWERTY-
tangentbordsformat.

Skift. Tryck på den här knappen för att ange en versal eller ett
specialtecken på det numeriska tangentbordet.

Backsteg. Tryck på backsteg för att ta bort alfanumeriska
tecken.

Enter. Tryck på den här knappen för att spara de angivna
tecknen och återgå till föregående meny.

Utökat språktangentbord. Tryck på den här knappen för att visa
tangentbordet med andra tecken än engelska.

Tangentbord med siffror/specialtecken. Tryck på den här
knappen för att visa tangentbordet med siffror och
specialtecken.

ABC-tangentbord. Tryck på den här knappen för att visa ett
tangentbord med det engelska alfabetet.

11.2 Översikt av menyfliksområdet

Menyfliksområdet innehåller flera ikoner samt datum och tid. Varje ikon
är bara belyst om den är tillgänglig.

10
9

8
7

6
5

4
3

2

1
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Förklaring
nummer

Beskrivning

1 Start. Tryck här för att återgå till huvuddisplayen.

2 Föregående. Tryck här för att återgå till föregående skärm
eller meny.

3 Nästa. Tryck här för att gå vidare till nästa skärm eller
meny.

4 Avsluta. Tryck här för att stänga en meny och gå tillbaka
till föregående nivå. Tryck och håll den här knappen om
du vill avsluta och gå tillbaka till passiv text, oavsett
vilken nivå i menystrukturen du befinner dig på.

5 Genvägar. Tryck här för att öppna genvägsmenyn och få
åtkomst till de funktioner som du använder mest.
Säkerhetsföretaget programmerar genvägarna åt dig.

6 Meny. Tryck här för att öppna Huvudmeny.

7 Manöverpanel. Tryck här för att ersätta
huvuddisplayområdet med manöverpanelskärmen.

8 Nödsituation. Tryck här för att öppna
nödsituationsskärmen. Där kan du välja olika
nödsamtalssvar som programmerats av
säkerhetsföretaget.

9 Hjälp. Tryck här för att visa instruktioner på skärmen.

10 Tid och datum. Visa tid och datum. Du interagerar inte
med det här området.
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11.3 Översikt över statusindikatorer

Statusindikatorerna på manöverpanelen ger en snabb visuell indikering
av systemets status.

Klar för tillkoppling. Den gröna markeringen anger om systemet
är redo att aktiveras (tillkopplas).

– Lyser med fast sken. Alla sektioner är normala och systemet
är redo att aktiveras.

– Av. En eller flera sektioner är aktiva och systemet är inte
redo att aktiveras.

Aktivt (tillkopplat). Det röda låset anger om systemet är
aktiverat (tillkopplat).

– Lyser med fast sken. Alla områden är på och har inga larm.

– Blinkar. Alla områden är tillkopplade och det finns ett aktivt
larm.

– Av. Ett eller flera områden är av.

Fel. Den gula varningslampan tänds när ett feltillstånd föreligger.

– Lyser med fast sken. Ett system-, enhets- eller sektionsfel
föreligger.

– Av. Inga system-, enhets- eller sektionsfel föreligger.

GAS. GAS som blinkar blått indikerar ett gaslarm.
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– Blinkar. Ett område har ett gaslarm. Du bör lämna
fastigheten omedelbart om det finns ett gaslarm.

– Av. Gaslarm ligger inte inom manöverpanelens omfattning.

Ström. Den blå strömkontakten indikerar om centralapparaten
har nätström.

– Lyser med fast sken. Centralapparaten har nätström.

– Blinkar. Centralapparaten har ingen nätström, utan drivs av
batteriet.

– Av. Ingen ström till centralapparaten.

11.4 Funktionsknapp

Funktionsknappen utför en specifik funktion som programmerats av
säkerhetsföretaget.
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12 Översikt över användning av B93x-
manöverpanelen

1
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3
DEF

2

5
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8
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<Shortcuts Menu>
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Förklaring
nummer

Beskrivning

1 Alfanumerisk display (se Displayöversikt, sidan 43)

2 HELP-knapp

3 Snabbtangenter

4 PREV- och NEXT-knappar

5 CMD-knapp (kommando)

6 ESC-knapp (avsluta)



40
sv | Översikt över användning av B93x-

manöverpanelen
Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.365 Bosch Security Systems B.V.

Förklaring
nummer

Beskrivning

7 Statusindikatorer (se Översikt över statusindikatorer,
sidan 44)

Ditt säkerhetssystem ger snabb åtkomst till funktioner via
manöverpanelmenyerna.

Öppna menyer på B93x genom att trycka på Meny. Funktioner som är
programmerade av säkerhetsföretaget visas på skärmen som
menyalternativ, och varje funktion har en snabbtangent. Du kan stänga
en meny och gå tillbaka till föregående nivå genom att trycka på ESC.
Om du vill avsluta och gå tillbaka till passiv text oavsett vilken nivå i
menystrukturen du befinner dig på, trycker du på och håller in ESC.

Manöverpanelen har en genvägsmeny för att snabbt få åtkomst till de
funktioner som du använder mest. Säkerhetsföretaget har
programmerat genvägarna åt dig. Öppna genvägar på B93x genom att
trycka på Genvägar.

Mina genvägar är:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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12.1 Knappöversikt

Varje manöverpanel har 10 sifferknappar, 5 navigeringsknappar och 8
programknappar. När du trycker på knapparna tänds
bakgrundsbelysningen och ett tyst pipljud hörs. Använd de åtta
programknapparna för att välja en meny och tillhörande funktioner.

12.1.1 Knappbeskrivningar
Snabbtangenter
Använd snabbtangenterna för att göra ett val när displayen visar en pil
från ett menyalternativ till snabbtangenten. Den passiva textdisplayen
visar snabbtangenterna för Meny och Genvägar. Genvägsmenyn är det
snabbaste sättet att få åtkomst till de funktioner som du använder
mest.

ESC
ESC-knappen (avsluta) har två användningsområden. Använd först ESC-
knappen (avsluta) för att avsluta menyer och funktioner. Du kan även
använda knappen som backsteg när du anger namn och nummer.

CMD
Använd CMD-knappen (kommando) i kombination med en eller två
knappar för att utföra funktioner.

PREV och NEXT
Använd PREV- och NEXT-knapparna för att bläddra genom menyer och
menyalternativ.

HELP
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HELP-knappen har två användningsområden. Använd knappen först för
att öppna manöverpanelens hjälpfunktion på skärmen. (Tryck på ESC
för att avsluta hjälpen när du är klar.) Tryck på och håll HELP-knappen i
2 sekunder för att ändra till säkerhetssystemets andra språk.
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12.2 Displayöversikt

Manöverpanelen använder ord, siffror och symboler för att visa
säkerhetssystemets status. Om flera händelser inträffar visar
manöverpanelen varje händelse i prioriteringsordning. Displayen visar
fem rader med 21 tecken per rad.

Manöverpanelen har en ljus LCD-display med två rader som visar 20
tecken per rad. Om namnet har fler än 18 tecken rullar texten
horisontellt.
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12.3 Översikt över statusindikatorer

Statusindikatorerna på manöverpanelen ger en snabb visuell indikering
av systemets status.

Klar för tillkoppling. Den gröna markeringen anger om systemet
är redo att aktiveras (tillkopplas).

– Lyser med fast sken. Alla sektioner är normala och systemet
är redo att aktiveras.

– Av. En eller flera sektioner är aktiva och systemet är inte
redo att aktiveras.

Aktivt (tillkopplat). Det röda låset anger om systemet är
aktiverat (tillkopplat).

– Lyser med fast sken. Alla områden är på och har inga larm.

– Blinkar. Alla områden är tillkopplade och det finns ett aktivt
larm.

– Av. Ett eller flera områden är av.

Fel. Den gula varningslampan tänds när ett feltillstånd föreligger.

– Lyser med fast sken. Ett system-, enhets- eller sektionsfel
föreligger.

– Av. Inga system-, enhets- eller sektionsfel föreligger.

GAS. GAS som blinkar blått indikerar ett gaslarm.
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– Blinkar. Ett område har ett gaslarm. Du bör lämna
fastigheten omedelbart om det finns ett gaslarm.

– Av. Gaslarm ligger inte inom manöverpanelens omfattning.

Ström. Den blå strömkontakten indikerar om centralapparaten
har nätström.

– Lyser med fast sken. Centralapparaten har nätström.

– Blinkar. Centralapparaten har ingen nätström, utan drivs av
batteriet.

– Av. Ingen ström till centralapparaten.
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13 Menyträd och kommandon för B94x/
B93x

Manöverpanelen har en lättanvänd trädstruktur. Öppna menyn genom

att trycka på -ikonen på B94x eller på Meny-snabbtangenten på
B93x. Huvudmenyn visas först. Varje menyval har en egen ikon eller
snabbtangent. Tryck på ikonen eller snabbtangenten för att välja det
alternativet.

På B93x är menyalternativen för varje menyträdnivå associerade med en
siffra som är baserad på visningsordningen för menyalternativet. Du kan
ange numret för önskad menyn om du känner till det.

Bilden på menyträdet på nästa sida visar menystrukturen och de
associerade numren för varje meny (endast B93x).
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Alla på

Del på

Av

Förläng 
stängning

Förbikoppling

Alla på, 
fördröjd

Alla på, 
direkt

Alla på, välj 
område

Del på, 
fördröjd

Del på, 
direkt

Del på, välj 
område

Stäng av

Stäng av 
valt område

Visa 
områdesstatus

Visa 
sektionsstatus

Visa 
statusrapport

Återställa

Utgångar

Test

RPS

Gå till 
område

Gångtest

Testrapport

Version

Förbikopplad 
för service

Åtkomst

Cirkulera 
dörr

Lås upp dörr

Ändringar

Meddelande-
test

Svara

Tillhandahåll 
nätverk 

Ring via 
telefon

Lås dörr

Säkra dörr

Förbikoppla 
sektioner

Återställning 
av förbikopp-

ling av 
sektioner

Ändra kod

Lägg till 
användare

Redigera 
användare

Radera 
användare

Kod

Namn

Nivå

Fjärrkontroll

Kort

Språk

På/Av

Status

Åtgärder

Användare

Inställningar

Genvägar

Händelser

Normal 
testrapport

Anpassad 
testrapport
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Övervakning

Datum/tid

Schema

Manöverpanel

Ställ in 
datum

Ställ in tid

Visa tid

Ställ in 
datum-/

tidsformat

Ljusstyrka

Volym

Knapp-
tryckning

Nattbelysning

Visa händel-
seminne

Rensa händel-
seminnet

Närvaro

På/Av

Status

Åtgärder

Användare

Inställningar

Genvägar

Händelser

Dflt-text

Visa logg



Control Panels Menyträd och kommandon för B94x/B93x | sv 49

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.368.365

Kommandon
Du kan starta funktioner med CMD-knappen plus det ensiffriga eller
tvåsiffriga kommandot.

Om du känner till kommandonumret trycker du på CMD-knappen och
sedan det ensiffriga eller tvåsiffriga kommandot.

Obs!

När du har tryckt på CMD kan du använda /PREV eller

/NEXT för att gå igenom listan med kommandon, och
tryck på ENTER när du visar önskat kommando.

Granska de tillgängliga kommandona i följande tabell.

Kommando Funktion

CMD 0 Förbikoppla

CMD 0 0 Återställning av 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
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Kommando Funktion

CMD 4 1* Testrapport

CMD 4 2* Statusrapport

CMD 4 3* RPS-svar

CMD 4 4* Inbrottsgångtest

CMD 4 5* Ändra datum och tid

CMD 4 6*# Menyn Dörrstyrning

CMD 4 7 Återställ detektorer

CMD 4 9* Ändra display

CMD 5 0 Gå till område

CMD 5 1 Förläng stängning

CMD 5 2* Menyn Schemalagda händelser

CMD 5 3 Radera användare

CMD 5 4* Menyn Ändra utgång

CMD 5 5 Ändra kod

CMD 5 6 Lägg till användare

CMD 5 8* Brandgångstest

CMD 5 9 Visa version

CMD 6 Övervakningsläge
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Kommando Funktion

CMD 7*~ Speciellt meddelande
___________________

CMD 8 Öppna huvudmenyn

CMD 9*~ Speciellt meddelande
___________________

*Kräver version v3.0x eller senare. Endast #B9512G/B8512G . ~Enligt
säkerhetsföretagets konfiguration.
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14 Menyn På/av för B94x/B93x

Använd Menyn På/av för att aktivera områden som Alla på eller Del på,
för att inaktivera områden, för att förlänga stängningstiden och för att
förbikoppla sektioner.

När du aktiverar (tillkopplar) säkerhetssystemet, finns det en
utpasseringstid som ger dig tid att lämna området utan att avge
inbrottslarmet. När du anger ett säkerhetssystem som är aktiverat
(tillkopplat), finns det en inpasseringstid som ger dig tid att stänga av
(frånkoppla) systemet.

14.1 Menyn Alla på

Använd Menyn På/av för att aktivera områden som Alla på eller Del på,
för att inaktivera områden, för att förlänga stängningstiden och för att
förbikoppla sektioner.

När du aktiverar (tillkopplar) säkerhetssystemet, finns det en
utpasseringstid som ger dig tid att lämna området utan att avge
inbrottslarmet. När du anger ett säkerhetssystem som är aktiverat
(tillkopplat), finns det en inpasseringstid som ger dig tid att stänga av
(frånkoppla) systemet.

14.1.1 Alla på
Om ett område aktiveras som Alla på aktiveras alla sektioner i det
området och ger inpasseringstid och utpasseringstid. Du kan till
exempel aktivera området och gå ut genom en dörr (inom
utpasseringstiden) utan att skapa en larmhändelse. När du aktiverar
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området som Alla på visar displayen hur många sekunder av
utpasseringstiden som återstår för att lämna det bevakade området.
Lämna området innan utpasseringstiden löper ut.

Om du lämnar området efter utpasseringstiden startar
inpasseringstiden. Den kan även orsaka ett larm på en
volymskyddsenhet. Ange din kod för att stänga av systemet.
Aktivera områden som Alla på:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Allt på för att öppna menyn.
4. Tryck på Allt på fördröjning för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen Visar Gå ut nu!

och avger ljud under utpasseringstiden.
6. Lämna området eller ange din kod igen för att stoppa systemet från

att aktiveras. Om du aktiverar systemet som Alla på och inte går ut
växlar systemet automatiskt till Del på.
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14.1.2 Alla på, direkt
Om du aktiverar ett område som Alla på direkt tänds alla sektioner utan
inpasseringstid och utpasseringstid. När områden är Alla på direkt,
skapar ett fel i någon av sektionerna (till exempel om en dörr öppnas)
omedelbart en larmhändelse.

Aktivera områden som Alla på direkt:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Allt på för att öppna menyn.
4. Tryck för att Allt på direkt öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Alla på.
6. Inaktivera säkerhetssystemet genom att ange din kod och trycka på

ENTER.
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14.1.3 Välj område
Använd Alla på välj för att välja enskilda områden som ska aktiveras som
Alla på eller Alla på direkt. Du kan välja områden från en lista över de
områden där du har behörighet.

Aktivera ett visst område:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Allt på för att öppna menyn.
4. Tryck på Allt på välj område för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER .
6. Tryck på antingen Fördröjd eller Direkt. Manöverpanelen svarar

baserat på ditt val.
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14.2 Menyn Del på

Använd menyn Del på för att aktivera områden som Del på. Om ett
område aktiveras som Del på aktiveras endast vissa av sektionerna och
därmed en del av systemet. Säkerhetsföretaget kan till exempel
konfigurera systemet så att när du använder funktionen Del på aktiveras
endast ytterdörrar och fönster, medan volymskyddsrörelsedetektorer
inte aktiveras.

14.2.1 Del på
Om ett område aktiveras som Del på aktiveras vissa sektioner, eller en
del av systemet, i området och ger inpasseringstid och utpasseringstid.
Du kan till exempel aktivera området och gå ut genom en dörr (inom
utpasseringstiden) utan att skapa en larmhändelse.

Aktivera in-/utgångar med en utpasseringstid:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Del på för att öppna menyn.
4. Tryck på Del på fördröjning för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Del på,

fördröjd.
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14.2.2 Del på, direkt
Om ett område aktiveras som Del på aktiveras vissa sektioner, eller en
del av systemet, i området utan inpasseringstid och utpasseringstid. När
området är Del på direkt, skapar ett fel i sektionen Del på (till exempel
om en dörr öppnas) omedelbart en larmhändelse.

Aktivera systemet som Del på utan fördröjning:
1. Öppna Huvudmeny .
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Del på för att öppna menyn.
4. Tryck på Del på direkt för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Del på

direkt.
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14.2.3 Välj område
Använd Del på välj för att välja enskilda områden för att aktivera Del på
eller Del på direkt. Du kan välja områden från en lista över de områden
där du har behörighet.

Aktivera enskilda områden som Del på:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Del på för att öppna menyn.
4. Tryck på Del på välj område för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Tryck på antingen Fördröjd eller Direkt. Manöverpanelen svarar

baserat på ditt val.
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14.3 Menyn Av

Du kan stänga av områden genom att ange din kod eller med hjälp av
menyn Av. Med båda alternativen kan du stänga av alla områden där du
har behörighet.

Du måste ange din personliga kod och gå igenom en specifik
inpasseringsdörr för att förhindra ett direkt larmtillstånd. Om dörrarna
öppnas startar inpasseringstiden och manöverpanelen avger en
pulserande ”ljudsignal” för att påminna dig om att stänga av systemet.
Ange din kod innan inpasseringstiden löper ut.

Om du går in genom fel dörr eller inte stänger av (frånkopplar) innan
inpasseringstiden löper ut löses ett larm ut. Tysta i så fall larmet
(genom att ange din personliga kod och trycka på ENTER) och ring
säkerhetsföretaget och berätta att det inte är en nödsituation.

Stänga av säkerhetssystemet (frånkoppla) med din kod:
1. Ange din personliga kod.
2. Tryck på ENTER inom 8 sekunder för att ange din kod. Displayen

återgår till passiv text.

14.3.1 Stäng av
Du kan använda menyn Stäng av för att stänga av alla områden där du
har behörighet.

Inaktivera områden:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Av för att öppna menyn.
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4. Tryck på Stäng av för att stänga av.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Displayen återgår till passiv text.
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14.3.2 Stäng av val
Använd Stäng av val för att välja enskilda områden som ska stängas av.
Du kan välja områden från en lista över de områden där du har
behörighet.

Stänga av ett visst område:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på [Off] för att öppna menyn.
4. Tryck på Stäng av välj område för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Displayen återgår till passiv text.
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14.4 Extend Closing

Säkerhetsföretaget kan programmera systemet att förvänta sig att du
aktiverar (tillkopplar) inom ett stängningsfönster. Ett stängningsfönster
är en tidsperiod som programmerats av säkerhetsföretaget.
Säkerhetsföretaget ställer in en fast tidslängd för stängningsfönstret.
Dessutom kan säkerhetsföretaget programmera systemet att aktiveras
(tillkopplas) automatiskt i slutet av fönstret.

Använd alternativet Förläng stängningstid om du behöver stanna senare
än den schemalagda stängningstiden. Om du inte förlänger
stängningstiden och inte aktiverar systemet före den schemalagda tiden
skapar systemet en Sen till stängning-händelse.

I början av stängningsfönstret avger manöverpanelen ljudsignaler och
visar Stäng nu för att påminna dig om att aktivera (tillkoppla) systemet.
Det står kvar på displayen tills du aktiverar systemet, stängningsfönstret
avslutas eller du förlänger stängningen. Larm- eller felmeddelanden
ersätter det här meddelandet i händelse av larm- eller feltillstånd. Om
larm- eller feltillståndet försvinner före slutet av stängningsfönstret
visas Stäng nu på manöverpanelens display igen.

Om du trycker på ESC tystas ljudsignalen och meddelandet tas bort i 10
minuter. Om du inte har aktiverat (tillkopplat) systemet eller förlängt
stängning återkommer meddelandet Stäng nu och ljudsignalen efter 10
minuter. Om du vill förlänga stängningen anger du en ny tid då du vill
att påminnelsetonen ska börja. Den här tiden är den nya början av
stängningsfönstret.

När du hör varningen kan du:
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– Lämna innan stängningsfönstret är slut genom att trycka på ESC för
att tysta signalen, aktivera systemet och lämna.

– Stanna längre än det schemalagda slutet av stängningsfönstret
genom att använda den här funktionen för att förlänga
stängningsfönstret.

Så här förlänger du stängning:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Förl. stäng. för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.

Obs!
Du kan inte förlänga fönstret så att det fortsätter efter
midnatt. Systemet kan inte aktiveras om sektioner är
onormala.
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14.5 Förbikoppla

Med hjälp av menyn Förbikoppla kan du tillfälligt ta bort sektioner från
säkerhetssystemet och sätta dem tillbaka i systemet. Förbikopplade
sektioner skapar inte larm- eller feltillståndshändelser, upptäcker inte
inkräktare och kan inte skicka rapporter. Om du till exempel lämnar ett
fönster öppet och aktiverar systemet förbikopplar du fönstersektionen
och aktiverar sedan systemet.

14.5.1 Förbikoppla sektioner
Du kan förbikoppla sektioner när ett område är avstängt (frånkopplat).
Sektioner fortsätter att vara förbikopplade tills du återställer
förbikopplingen av dem eller vissa sektioner återkommer när området
stängs av (frånkopplas). Använd förbikoppling av sektioner med
försiktighet – om en sektion förbikopplas minskar säkerhetsnivån.

Förbikoppling av en sektion:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Förbik. för att öppna menyn.
4. Tryck på Förbikoppl.sektioner för att öppna menyn.
5. Välj en sektion för förbikoppling.
6. Stäng menyn.



Control Panels Menyn På/av för B94x/B93x | sv 65

Bosch Security Systems B.V. 2019-12 | 08 | F.01U.368.365

14.5.2 Återställning av förbikoppling av sektioner
Återställning av förbikoppling gör att en förbikopplad sektion återgår till
säkerhetssystemet så att den återigen kan svara på fel- och
larmtillstånd.

Återställa förbikoppling av en sektion:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Menyn På/av för att öppna menyn.
3. Tryck på Förbik. för att öppna menyn.
4. Tryck på Återinkop. sektioner för att öppna menyn.
5. Välj en sektion där förbikopplingen ska återställas.
6. Stäng menyn.
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15 Statusmenyn för B94x/B93x

Använd statusmenyn för att visa områdes- eller sektionsstatus eller för
att skicka en statusrapport.

15.1 Visa områdesstatus

Statusområdet visar på/av-status för områden där du har behörighet.

Visa områdesstatus:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Status för att öppna menyn.
3. Tryck på Visa områdesstatus för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER. Displayen visar status för varje

område. Till exempel A-1: av.
5. Stäng menyn.
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15.2 Visa sektionsstatus

Funktionen Visa sektionsstatus visar status (normal, öppen eller kort)
för alla sektioner i de områden där du har behörighet.

Visa sektionsstatus:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Status för att öppna menyn.
3. Tryck på Visa områdesstatus för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.

5. Displayen visar antalet sektioner i systemet. Använd /PREV eller

/NEXT för att bläddra genom listan med sektioner och varje
sektions status.

6. Stäng menyn.
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15.3 Skicka statusrapport

Med funktionen Skicka statusrapport skickas en komplett
systemstatusrapport till säkerhetsföretaget. Statusrapporter kan
uppmärksamma dem på problem.

Skicka en statusrapport:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Status för att öppna menyn.
3. Tryck på Skicka statusrapport för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER. Centralapparaten skickar en

rapport till säkerhetsföretaget.
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16 Åtgärdsmeny för B94x/B93x

Använd åtgärdsmenyn för att återställa detektorer, ändra utgångar, visa
testmenyn, visa RPS-menyn, gå till ett område, uppdatera version och
för att visa sektioner som har förbikopplats för service.

16.1 Återställa

Detekteringsutrustning, såsom rökdetektorer och stötsensorer, kan
kräva en återställningsåtgärd innan de återgår till normal drift. Den här
funktionen tar tillfälligt bort strömförsörjningen från dessa sektioner för
att återställa dem.

Återställa detektorer:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Återst. för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER. Displayen visar Detektorer

återställs i cirka 3 sekunder och blir sedan tom innan den återgår till
passiv frånkopplad text.

Om du anger den här funktionen och detektorn eller sensorn återställs
tillfälligt, men sedan återgår till ett aktivt tillstånd, kan de tillstånd som
orsakat aktiveringen ändå föreligga eller detektorn kan vara felaktig.
Kontrollera för att vara säker på att det inte finns rök, brand eller annan
fara.

Om du inte kan återställa detektorn eller sensorn, kontakta
säkerhetsföretaget.
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16.2 Utgångar

Säkerhetsföretaget programmerar utgångar för automatisk styrning och/
eller manöverpanelsstyrning av enheter såsom fastighetsbelysning och
grindar. En utgång är en enhet som styrs av säkerhetssystemet.
Kontakta säkerhetsföretaget för mer information om användning av
utgångar i säkerhetssystemet.

Använd den här funktionen för att välja utgångar som ska aktiveras eller
stängas av. Utgångar i säkerhetssystemet kan styra andra system, till
exempel belysning.

Säkerhetssystem med centralapparaterna B5512/B4512/B3512 har inte
undersökts av UL för åtkomstkontroll.

Aktivera och stänga av utgångar:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Utgångar för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.

5. Använd /NEXT för att välja utgångsvärde eller använd
sifferknapparna för att ange värdet.

6. Tryck på Slå på eller Stäng av.
7. Stäng menyn.

16.3 Test

Använd testmenyn för att gångtesta systemet, skicka testrapporter och
granska systemgranskningsinformation på manöverpanelens display.
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16.3.1 Gångtest
Med ett gångtest kan du testa detektorer, manöverpaneler, sirener och
andra enheter i systemet utan att skapa larmhändelser. Du kan granska
otestade sektioner på manöverpanelen för att precisera eventuella
problem.

Du kan inte aktivera säkerhetssystemet i gångtestläge.
Säkerhetssystemet kan inte heller skapa larmhändelser för sektioner
som ingår i gångtestet. Sektioner som inte ingår skapar larmhändelser.
Till exempel skapar fel i en brandsektion under ett inbrottsgångtest en
brandlarmshändelse.

När gångtestet börjar aktiveras inbrottslarmet i två sekunder. Även ett
batteritest startar. Ett lyckat batteritest avslutas efter fyra minuter
(gångtestet fortsätter). Om säkerhetssystemet fastställer att
batterinivån är låg, genereras en låg batterinivåhändelse och testet
fortsätter. Om batterinivån är mycket låg skapar systemet en batteri
saknas-händelse och avslutar batteritestet omedelbart.

Om du vill testa enskilda detektorer aktiverar du sensorer och öppnar
skyddade dörrar och fönster, en/ett åt gången. När du aktiverar varje
detekteringsenhet avger manöverpanelen från vilken du startade testet
en kort ton, och i 60 sekunder anger displayen att sektionen har testats.
Tonen och displayen bekräftar att varje detekteringsenhet fungerar
korrekt. Manöverpaneler som omfattas av området där du inte startade
gångtestet visar Gångtest pågår under testning.
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Obs!
Brandgångtest omfattar gas
När du utför ett brandgångtest testar säkerhetssystemet alla
24-timmars sektioner som inte är osynliga, inklusive
gassektioner.

Genomföra ett gångtest:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Test för att öppna menyn.
4. Tryck på Gångtest för att öppna menyn.
5. Tryck på Brand, Inbrott, Service eller Osynlig baserat på den typ av

gångtest som du vill utföra.
6. Manöverpanelen visar antalet sektioner som återstår att testa. Tryck

på Visa otestade sekt..

7. Använd /NEXT för att gå till önskad sektion och visa status för
den sektionen.

8. Stäng menyn.

Automatisk terminering
Gångtestet avslutas automatiskt efter 20 minuters testinaktivitet.
Manöverpanelen avger ett ljud under de sista 5 minuterna av testet.
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16.3.2 Skicka testrapport
Den här funktionen testar kommunikationslänken mellan
säkerhetssystemet och säkerhetsföretaget. Det är en viktig del för att
upprätthålla en hög säkerhetsnivå för egendom.
Du kan skicka antingen en normal testrapport eller en anpassad
testrapport:
– Normal testrapport: Inkluderar alla mottagargrupper där

testrapportfunktionen är aktiverad, oberoende av vilken
destinationsenhet som används för att kommunicera. Testrapporten
skickas till den första slutförda destinationsenheten i en
mottagargrupp.

– Anpassad testrapport: Du kan välja vilken mottagargrupp och
destinationsenhet som ska testas. Du kan antingen testa en
destinationsenhet per mottagargrupp eller alla konfigurerade
destinationsenheter för en mottagargrupp.

Skicka en normal testrapport:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Test för att öppna menyn.
4. Tryck på Testrapport för att öppna menyn.
5. Tryck på Normalt test.
6. Ange din kod och tryck på ENTER.

Systemet skickar en normal testrapport.
7. Stäng menyn.

Skicka en anpassad testrapport:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Test för att öppna menyn.
4. Tryck på Testrapport för att öppna menyn.
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5. Tryck på Anpassat test.
6. Välj den flödes grupp som du vill testa.
7. Välj den destinationsgrupp som du vill testa.
8. Ange din kod och tryck på ENTER.

Systemet skickar en anpassad testrapport.
9. Stäng menyn.
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16.3.3 Ändringar
Använd den här funktionen för att visa den aktuella revisionen för
centralapparatfunktionen.

Visar aktuell revision av systemet (centralapparaten):
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Test för att öppna menyn.
4. Tryck på Versioner för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Den aktuella

revisionsinformationen visas på displayen.
6. Stäng menyn.
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16.3.4 Meddelandetest
Använd den här menyn för att testa säkerhetssystemets funktion för att
skicka personliga meddelanden till den destination som
säkerhetsföretaget angett.

Testa meddelanden:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Test för att öppna menyn.
4. Tryck på Meddelandetest för att öppna menyn.
5. Manöverpanelen visar den första korrekt konfigurerade

meddelandevägen. Använd /NEXT för att gå till önskad
meddelandeväg och tryck sedan på ENTER. Centralapparaten
skickar ett testmeddelande och återgår sedan till passiv text.

16.4 RPS

Använd RPS-menyn för anslutning till Fjärrprogrammeringsprogram
(RPS). Säkerhetsföretaget använder RPS för att konfigurera och serva
säkerhetssystemet. RPS är endast avsett för användning av
professionella eller licensierade installatörer.

16.4.1 Svara
Alternativet Svara svarar i telefonen för att ansluta till RPS.

Använda alternativet Svara för att svara på ett inkommande samtal från
RPS:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på RPS för att öppna menyn.
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4. Tryck på Svar för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
Manöverpanelen visar RPS ansluter … och återgår till passiv text.
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16.4.2 Tillhandahåll nätverk
Använd den här funktionen för att tillhandahålla en RPS-session med
hjälp av en internetanslutning.

Ansluta till RPS med hjälp av en internetanslutning:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på RPS för att öppna menyn.
4. Tryck på Nätverksursprung för att öppna menyn.
5. Om du vill använda det programmerade portnumret trycker du på

Konfigurerad port. Anslutningsförloppet börjar.
6. Om du vill ändra portnumret innan du ansluter trycker du på Ändra

port. Tryck på ENTER. Anslutningsförloppet börjar.
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16.4.3 Ring via telefon
Använd den här funktionen för att ringa upp RPS med hjälp av
telefonlinjen.

Ansluta till RPS via telefonlinjen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på RPS för att öppna menyn.
4. Tryck på Ring via telefon för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Anslutningsförloppet börjar.

16.5 Gå till område

Med funktionen Gå till område kan du utföra uppgifter i ett annat
område än det du befinner dig i utan att fysiskt behöva gå dit. Du kan
till exempel använda manöverpanelen i kontorsområdet för att ”gå” till
lastningsområdet. Du väljer området i en lista över de områden där du
har behörighet.

När du har ”gått” till ett område kan du utföra uppgifter som du har
behörighet för i det området. ”Lämna” ett område genom att trycka på
[ESC].

Med hjälp av Gå till område:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på T. områ. för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.

5. Använd /NEXT för att gå till det område du vill gå in i och tryck
sedan på T. områ..
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16.6 Version

Säkerhetsföretaget kan ha konfigurerat ditt säkerhetssystem så att det
krävs tillstånd innan systemversionen kan uppdateras. Använd den här
åtgärden för att ge tillstånd på begäran av säkerhetsföretaget. Lokalt
tillstånd krävs för UL-listade system.

Ge tillstånd för en versionsuppdatering:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på F. pr.va för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.

16.7 Förbikoppla för service

För att underlätta systemunderhåll för servicepersonal levereras
säkerhetssystemet med ett särskilt alternativ för förbikoppling av
sektion för att undanta en sektion från service. Förbikopplade sektioner
är inte skyddade. Använd den här menyn för att visa förbikopplade
sektioner.

Visa sektioner i Förbikoppla för service:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Srv förb för att öppna menyn. Manöverpanelen visar alla

sektioner som är förbikopplade för service.

16.8 Menyn Åtkomst

Använd menyn Åtkomst för att styra dörrar.
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När du öppnar alternativen på Åtkomstmenyn och önskat dörrnummer
visar manöverpanelen dörrens tillstånd.

Tillstånd Betydelse

Cirkulera Funktionen Cirkulera dörr körs (dörren kan öppnas
under cirkuleringsfunktionen).

Upplåst Dörren år inte låst (du behöver inte aktivera en
dörrbegäran eller visa ett ogiltigt kort).

Säkrad Dörren är säkrad (dörren kan inte öppnas när den är
säkrad, även om du visar ett giltigt kort).

Fel Dörren har ett feltillstånd. Kontakta säkerhetsföretaget.

Låst Dörren är låst (dörren kan öppnas genom att visa ett
giltigt kort).

Den här funktionen:

 finns i systemet.

 finns inte i systemet.
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16.8.1 Cirkulera dörr
Använd menyn Cirkulera dörr för att ge åtkomst under cirkuleringstiden
(dörren kan öppnas).

Cirkulera en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Åtkomst för att öppna menyn.
4. Tryck på Cirkulera dörr för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Tryck på ENTER. Dörren cirkulerar.
8. Stäng menyn.
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16.8.2 Lås upp dörr
Använd menyn Lås upp dörr för att låsa upp en dörr för att ge fritt
tillträde.

Låsa upp en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Åtkomst för att öppna menyn.
4. Tryck på Lås upp dörr för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER .
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Tryck på ENTER. Dörren låses upp.
8. Stäng menyn.
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16.8.3 Lås dörr
Använd menyn Lås dörr för att låsa en upplåst dörr. Använd även den
här menyn för att låsa dörrar som har öppnats automatiskt under ett
brandlarm. När en dörr är låst måste en användare visa ett kort för att
komma in, eller skicka ett upplåsnings- eller cirkuleringskommando från
manöverpanelen för att tillåta att dörren öppnas.

Låsa en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Åtkomst för att öppna menyn.
4. Tryck på Lås dörr för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Tryck på ENTER. Dörren låser sig.
8. Stäng menyn.
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16.8.4 Säkra dörr
Använd menyn Säkra dörr för att säkra och osäkra dörrar. En säkrad
dörr kan inte öppnas genom att visa ett giltigt kort eller genom att
använda cirkuleringsfunktionen.

Säkra en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Åtgärder för att öppna menyn.
3. Tryck på Åtkomst för att öppna menyn.
4. Tryck på Säkra dörr för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Tryck på ENTER. Dörren säkras.
8. Stäng menyn.
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17 Menyn användare för B94x/B93x

Använd menyn Användare för att ändra din kod, lägga till nya användare,
redigera befintliga användare och ta bort användare.

17.1 Ändra kod

Funktionen Ändra kod används för att ändra din personliga kod.
Innan du börjar kan du tänka på följande:
– Välj en ny kod som har tre till sex siffror. Om du väljer en kod med

samma siffra i ordningsföljd (till exempel ”33” i 334697) måste du
vara försiktig när du anger den.

– För att undvika konflikt med andra koder och hotlägeskoder, kan du
inte ändra dina befintliga koder eller koder som är inom plus eller
minus 2 i en befintlig kod. Om en befintlig kod till exempel är 1234
kan du inte ändra din kod till 1232, 1233, 1234, 1235 eller 1236.

Ändra din kod:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Användare. Tryck på Byt kod för att öppna menyn.
3. Ange din nuvarande kod och tryck på ENTER.
4. Ange din nya kod och tryck på ENTER.
5. Ange din nya kod igen och tryck på ENTER.
6. Stäng menyn.
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17.2 Lägg till användare

Använd funktionen Lägg till användare för att lägga till en kod i
säkerhetssystemet. Innan du lägger till användaren måste du veta vilka
användarnummer som är tillgängliga, vilken tillståndsnivå du vill tilldela
den nya koden och de områden där den ska gälla.

Användarnumren identifierar användare i rapporter som skickas från
säkerhetssystemet. Tillståndsnivån avgör vilka systemfunktioner som
koden har åtkomst till. Områdesnumret identifierar vilka delar i
säkerhetssystemet som koden har åtkomst till. Kontakta
säkerhetsföretaget om du inte känner till vilka användarnummer,
behörighetsnivåer eller områden som är tillgängliga.
Innan du börjar:
– Försök inte att lägga till koder utan att känna till de tillgängliga

användarnumren. De här numren ska inte förväxlas med koder som
identifierar användare i säkerhetsföretaget.

– Välj en ny kod som har tre till sex siffror. Om du väljer en kod med
samma siffra i ordningsföljd (till exempel ”33” i 334697) måste du
vara försiktig när du anger den.

– För att undvika konflikt med andra koder och hotlägeskoder kan du
inte lägga till koder som är inom plus eller minus 2 i en befintlig
kod. Om en befintlig kod till exempel är 1234 kan du inte ändra din
kod till 1232, 1233, 1235 eller 1236.

– Välj en tillståndsnivå för varje område. Om du lämnar tillståndsnivån
för ett område tom genom att trycka på ENTER utan att ange något,
nekas koden åtkomst till det området.

Lägga till en användare:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Användare.
3. Tryck på Lägg till användare för att öppna menyn.
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4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Ange numret (1–50) för den användare som du vill lägga till och

tryck på ENTER.

Konfigurera användarens kod:
1. Tryck på Kod för att ställa in koden.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Ange användarkoden och tryck på ENTER.
4. Ange koden igen och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Koden

har ändrats och återgår sedan till föregående meny.

Konfigurera användarens namn:
1. Tryck på Namn för att konfigurera användarens namn.
2. B94x har ett QWERTY-tangentbord. För B93x trycker du på en

sifferknapp flera gånger för att bläddra igenom siffrorna och
bokstäverna som visas på knappen. Tryck på [0][0] för att ange
mellanslag. Om du vill ha en versal trycker du på CMD innan du
anger bokstaven. Om du vill ha versallås (Caps lock) trycker du på
CMDCMD. Om du vill ta bort versallås trycker du på
CMDCMDCMD.

3. Tryck på ENTER för att spara namnet. Manöverpanelen återgår till
föregående meny.

Konfigurera användarens nivå:
1. Tryck på Nivå för att tilldela en tillståndsnivå.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Tryck på Ja för att ändra standardtillståndsnivå för område 1.
4. Ange numret för den tillståndsnivå (1–14) som du vill koppla till

användaren och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Nivå
konfigurerad och återgår till föregående meny.
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5. Om säkerhetssystemet har fler än ett område använder du NEXT
och de föregående två stegen för att ställa in nivåer för ytterligare
områden.

Konfigurera en RADION keyfob eller en Inovonics-sändare för
användaren:
1. Tryck på Fjärrkont för att tilldela en RADION keyfob eller en

Inovonics-sändare till användaren.
2. Ange RFID manuellt om du vill genom att trycka på Ange RFID för

att lägga till RFID. Annars registrerar manöverpanelen RFID
automatiskt i säkerhetssystemet när du lägger till en RADION keyfob
eller en Inovonics-sändare.

3. Tryck på ENTER för att fortsätta.
4. Ange RFID.
5. Tryck på Spara för att spara RFID och återgå till föregående meny.
6. Tryck på Lägg till för att lägga till RADION keyfob eller en Inovonics-

sändare.
7. Tryck på Lägg till för att fortsätta.
8. Tryck på valfri knapp på RADION keyfob. På en Inovonics-sändare

öppnar du sändaren och trycker på återställningsknappen, enligt
tillverkarens instruktioner. Manöverpanelen visar Fjärrkontrollen är
registrerad.

9. Om du behöver ersätta fjärrkontrollen eller sändaren som du just
har lagt till (om du till exempel har lagt till fel), trycker du på Ersätt
och sedan på Ersätt och följer föregående steg.

10. Du kan ta bort den tillagda fjärrkontrollen eller sändaren genom att
trycka på Ta bort.

11. Stäng menyn.

Den här funktionen:
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 finns i systemet.

 finns inte i systemet.
Lägga till kort till en användare:
1. Tryck på Kard.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Visa kortet vid kortläsaren. Manöverpanelen visar Visa kort.
4. Om läsaren identifierar kortet korrekt visar manöverpanelen  Kortet

har konfigurerats.
5. Stäng menyn.
Den här funktionen:

 finns i systemet.

 finns inte i systemet.

Välja manöverpanelens displayspråk för användaren:
1. Tryck på Språk för att välja användarens språk.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Välj önskat språk. Manöverpanelen visar Språk konfigurerat och

återgår till föregående meny.

Aktivera och inaktivera för mobilappanslutning för användaren:
1. Tryck på [Mobile App] för att aktivera eller inaktivera

mobilappåtkomst.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta. Visar aktuell status (aktiverad/

inaktiverad).
3. Tryck på [Enable] eller [Disable] för att ändra inställningen.

Manöverpanelen visar den nya konfigurationen och återgår sedan till
föregående meny.
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17.3 Redigera användare

Använd funktionen Redigera användare för att redigera en användare i
säkerhetssystemet. Du behöver veta användarnumret för den användare
du vill redigera.

Redigera en befintlig användare:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Användare för att öppna menyn.
3. Tryck på Redigera användare för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Ange numret (1–50) för den användare som du vill redigera och

tryck på ENTER.
6. Manöverpanelen visar namnet för användaren som du har angett.

Tryck på Fortsätt.

Konfigurera användarens kod:
1. Tryck på Kod för att ställa in koden.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Ange användarkoden och tryck på ENTER.
4. Ange koden igen och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Koden

har ändrats och återgår sedan till föregående meny.
Konfigurera användarens namn:
1. Tryck på Namn för att konfigurera användarens namn.
2. B94x har ett QWERTY-tangentbord. För B93x trycker du på en

sifferknapp flera gånger för att bläddra igenom siffrorna och
bokstäverna som visas på knappen. Tryck på [0][0] för att ange
mellanslag. Om du vill ha en versal trycker du på CMD innan du
anger bokstaven. Om du vill ha versallås (Caps lock) trycker du på
CMDCMD. Om du vill ta bort versallås trycker du på
CMDCMDCMD.
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3. Tryck på ENTER för att spara namnet. Manöverpanelen återgår till
föregående meny.

Konfigurera användarens nivå:
1. Tryck på Nivå för att tilldela en tillståndsnivå.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Tryck på Ja för att ändra standardtillståndsnivå för område 1.
4. Ange numret för den tillståndsnivå (1–14) som du vill koppla till

användaren och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Nivå
konfigurerad och återgår till föregående meny.

5. Om säkerhetssystemet har fler än ett område använder du NEXT
och de föregående två stegen för att ställa in nivåer för ytterligare
områden.

Konfigurera en RADION keyfob eller en Inovonics-sändare för
användaren:
1. Tryck på Fjärrkont för att tilldela en RADION keyfob eller en

Inovonics-sändare till användaren.
2. Om du vill ta bort en tidigare tillagd fjärrkontroll eller sändare

trycker du på Ta bort.
3. För att ersätta en tidigare tillagd fjärrkontroll eller sändare trycker

du på Ersätt och sedan Ersätt och följer nästa steg.
4. Tryck på valfri knapp på en RADION keyfob. På en Inovonics-sändare

öppnar du sändaren och trycker på återställningsknappen, enligt
tillverkarens instruktioner. Manöverpanelen visar Fjärrkontrollen är
registrerad.

5. Om du vill lägga till en RADION keyfob eller en Inovonics-sändare
trycker du på Lägg till för att fortsätta och följer föregående steg.
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6. Ange RFID manuellt om du vill genom att trycka på Ange RFID för
att lägga till RFID. Annars registrerar manöverpanelen RFID
automatiskt i säkerhetssystemet när du lägger till en RADION keyfob
eller en Inovonics-sändare.

7. Tryck på ENTER för att fortsätta.
8. Ange RFID.
9. Tryck på Spara för att spara RFID och återgå till föregående meny.

Lägga till eller ersätta ett kort för användaren:
1. Tryck på Kard.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Visa kortet vid kortläsaren. Manöverpanelen visar Visa kort.
4. Om läsaren identifierar kortet korrekt visar manöverpanelen  Kortet

har konfigurerats.
5. Stäng menyn.

Välja manöverpanelens displayspråk för användaren:
1. Tryck på Språk för att välja användarens språk.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Välj önskat språk. Manöverpanelen visar Språk konfigurerat och

återgår till föregående meny.

Aktivera och inaktivera för mobilappanslutning för användaren:
1. Tryck på [Mobile App] för att aktivera eller inaktivera

mobilappåtkomst.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta. Visar aktuell status (aktiverad/

inaktiverad).
3. Tryck på [Enable] eller [Disable] för att ändra inställningen.

Manöverpanelen visar den nya konfigurationen och återgår sedan till
föregående meny.
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17.4 Radera användare

Använd funktionen Ta bort användare för att ta bort en användare.

Använd den här funktionen för att ta bort användare från systemet. Alla
användardata (namn, kod, fjärrkontroll) tas bort och kan inte
återställas. Använd Redigera användare om du bara vill ta bort en
användares tillstånd (inaktivera användaren, men behålla användarens
data. Du behöver veta användarnumret för den kod som du vill ta bort.
Användarnumren identifierar användare i rapporter som skickas från
systemet.

Ta bort en användare:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Användare för att öppna menyn.
3. Tryck på Radera användare för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Ange numret (1–50) för den användare som du vill ta bort och tryck

på ENTER. Manöverpanelen visar namnet för användaren som du
har angett.

6. Tryck på Fortsätt.
7. Tryck på Ja för att bekräfta att du vill ta bort den valda användaren.

Manöverpanelen visar Användare ## borttagen och återgår sedan till
föregående meny.

8. Stäng menyn.
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18 Inställningsmeny för B94x/B93x

Använd menyn Inställningar för att aktivera och stänga av
övervakningsläge, ställa in datum och tid, visa och ändra scheman, ställa
in manöverpanelens ljusstyrka och volym och visa tiden på
manöverpanelens display.

18.1 Övervakningsläge

Du kan använda övervakningsläge för att övervaka sektioner med
säkerhetssystemet avstängt. Varje gång sektioner är aktiva (dörr eller
fönster är öppna), avger manöverpanelen en signal en gång och visar
sektionstexten i 60 sekunder. Centralapparaten genererar inget larm i
det här läget utom 24-timmarslarm (brand-, paniklarm osv.).

Använd den här funktionen i bostadssystem för att övervaka
inpasseringar och utpasseringar i hemmet. I kommersiella system kan
den fungera som en dörrsignal för att uppmärksamma dig om att en
kund eller ett varubud kommer in på ditt företag.
Öppna och avsluta övervakningsläge:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Övervaka för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Tryck på Slå på eller Stäng av. Manöverpanelen indikerar att du har

aktiverat eller inaktiverat övervakningsläge.
6. Stäng menyn.
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18.2 Datum/tid

Säkerhetssystemet måste ha rätt tid och datum för att schemalagda
händelser ska inträffa vid rätt tid. Använd funktionen Datum/tid för att
ställa in både tid och datum. Säkerhetssystemet använder ett 12-
timmars AM/PM-format eller ett 24-timmarsformat (välj i
menyalternativet Datumformat).

Om säkerhetssystemet har konfigurerats för automatiska uppdateringar
av datum/tid kan uppdateringen skriva över dina ändringar.

Ställa in datum och tid:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Datum/tid för att öppna menyn.
4. Tryck på Ställ in datum för att öppna menyn.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Ange det nya datumet i det valda formatet.
7. Tryck på Spara/ENTER för att spara ändringen. Manöverpanelen

visar Datumändring är klar och återgår sedan till föregående meny.
8. Tryck på Ställ in tid för att öppna menyn.
9. Tryck på Ställ in.
10. Ange den nya tiden i det valda formatet.
11. För B93x-manöverpaneler i 12-timmarsformat, tryck på FM eller EM.
12. Tryck på Spara/ENTER för att spara ändringen. Manöverpanelen

visar Tidsändringen är klar och återgår sedan till föregående meny.
13. Stäng menyn.
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18.3 Schema

En schemalagd händelse är en funktion som ska utföras automatiskt på
en schemalagd tid av säkerhetssystemet. Du kan ändra den
schemalagda tiden för schemalagda händelser, inaktivera en
schemalagd händelse för att förhindra att den sker automatiskt eller
starta om en tidigare inaktiverad schemalagd händelse. Kontakta
säkerhetsföretaget för att ta reda på vilka schemalagda händelser de
har programmerat för systemet.

Välja en schemalagd händelse som ska ändras:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Schema för att öppna menyn.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.

5. Använd /PREV eller /NEXT för att bläddra igenom listan över
schemalagda händelser. Manöverpanelen anger om en schemalagd
händelse är aktiverad, inaktiverad eller ännu inte programmerad.

6. Fortsätt till Aktivera en inaktiverad schemalagd händelse eller
Inaktivera en aktiverad schemalagd händelse.

Aktivera en inaktiverad schemalagd händelse:
1. När den schemalagda händelsen som du vill aktivera visas trycker

du på Aktivera schemat.
2. Tryck på Uteslut helgdagar eller Ta med helgdagar.
3. Ange den nya tiden i formatet HH:MM.
4. Tryck på ENTER för att spara tiden och välj AM eller PM.
5. Tryck på FM eller EM. Manöverpanelen visar Den schemalagda

uppdateringen är slutförd och återgår sedan till föregående meny.
6. Stäng menyn.
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Inaktivera en aktiverad schemalagd händelse:
1. När den schemalagda händelsen som du vill inaktivera visas trycker

du på Inaktivera schemat.
2. Tryck på ENTER för att inaktivera den schemalagda händelsen.

Manöverpanelens display indikerar att den schemalagda händelsen
är inaktiverad.

3. Stäng menyn.
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18.4 Manöverpanel

Använd menyn Manöverpanel för att justera manöverpanelens ljusstyrka
och knapptryckningsvolym och aktivera eller inaktivera
knapptryckningstonen.

18.4.1 Ljusstyrka
Använd funktionen Ljusstyrka för att justera ljusstyrkenivån för
manöverpanelens display.

Justera ljusstyrkan för manöverpanelens display:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Manöverpanel för att öppna menyn.
4. Tryck på Ljusstyr. för att öppna menyn.

5. Använd /PREV eller /NEXT för att justera ljusstyrkenivån.
Ändringarna börjar gälla omedelbart.

6. Stäng menyn.
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18.4.2 Volym
Använd funktionen Volym för att justera knapptryckningsvolymen för
manöverpanelen.

Justera knapptryckningsvolymen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Manöverpanel för att öppna menyn .
4. Tryck på Volym för att öppna menyn.

5. Använd /PREV eller /NEXT för att justera volymnivån.
Ändringarna börjar gälla omedelbart.

6. Stäng menyn.
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18.4.3 Knapptryckning
Använd funktionen Knapptryckning för att aktivera eller inaktivera
knapptryckningstonen.

Aktivera och inaktivera knapptryckningstonen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Manöverpanel för att öppna menyn.
4. Tryck på Knappljud för att öppna menyn.
5. Tryck på Slå på eller Stäng av.
6. Stäng menyn.
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18.4.4 Nattbelysning
Använd menyn Nattbelysning för att aktivera eller stänga av
nattbelysningsfunktionen. Nattbelysningsfunktionen belyser displayen
och knapparna med ett svagt ljus när manöverpanelen inte används,
vilket gör det enklare att hitta manöverpanelen i ett mörkt rum.

Aktivera och stänga av nattbelysningsfunktionen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Manöverpanel för att öppna menyn.
4. Tryck på Nattbelys för att öppna menyn.
5. Tryck på Slå på eller Stäng av.
6. Stäng menyn.
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18.4.5 Närvaro (endast B94x)
Manöverpanelen använder närvarodetektorn för att öka ljusstyrkan på
displayen när du närmar dig.

Aktivera och stänga av detektorn:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Inställn. för att öppna menyn.
3. Tryck på Manöverpanel för att öppna menyn.
4. Tryck på Närvaro för att öppna menyn.
5. Tryck på Slå på eller Stäng av.
6. Stäng menyn.
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19 Menyn Genvägar för B94x/B93x

Använd genvägar för att snabbt få åtkomst till vanliga funktioner.

Använda en genväg:

1. På Huvudmeny trycker du på Genvägar eller tryck bara på /
Genvägar medan passiv text visas.

2. Tryck på snabbtangenten för önskad genväg. Om det finns fler än
fyra genvägar tänds NEXT-knappen, och du kan använda knappen
för att visa ytterligare genvägar.
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20 Menyn Händelser för B94x/B93x

Använd menyn Händelser för att visa händelseminnet, radera
händelseminnet och visa händelseloggen.

20.1 Visa händelseminne

Säkerhetssystemet lagrar händelser som har inträffat sedan förra
gången minnet tömdes. Använd Visa händelseminne för att visa
händelser som inte har tagits bort tidigare. Varje gång du aktiverar
säkerhetssystemet raderas händelseminnet.

Visa händelseminne:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Händelser för att öppna menyn.
3. Tryck på Visa händelseminne för att öppna menyn.
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20.2 Rensa händelseminnet

Använd funktionen Rensa händelseminnet för att rensa händelseminnet
utan att stänga av och aktivera säkerhetssystemet.

Rensa händelseminnet:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Händelser för att öppna menyn.
3. Tryck på Rensa händelseminnet för att öppna menyn.
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20.3 Visa logg

Använd funktionen Visa logg för att granska händelser som lagrats i
säkerhetssystemet. Genom att granska tidigare händelser kan du
identifiera problem. Händelser lagras i centralapparatens minne i följd
efter hur de inträffade och är märkta med datum och tid.

Visa loggen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på Händelser för att öppna menyn.
3. Tryck på Visa logg för att öppna menyn. Manöverpanelen visar Ange

startdatum.
Om du vill visa en del av loggen, ange det datum (MM/DD/ÅÅ)
som du vill starta granskningen. Tryck på ENTER.
Om du vill visa hela loggen från den senaste händelsen, tryck på
Gå t. sen. händelse utan att ange ett startdatum. Datum och tid

för den senaste händelsen visas. Använd /PREV eller /
NEXT för att förflytta dig genom händelserna.

4. Stäng menyn.
‑Anteckningar‑
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21 Översikt över användning av B92x-
manöverpanelen

GAS

A1 Lobby

Ready to turn on

8 7 6

9

5

10

1 2 3

4

Förklaring
nummer

Beskrivning

1 Alfanumerisk display (se Displayöversikt, sidan 113)

2 PREV- och NEXT-knappar

3 ENTER-knapp

4 ALL-, PART- och BYPASS-knappar

5 MENU-knapp

6 CMD-knapp (kommando)
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Förklaring
nummer

Beskrivning

7 ESC-knapp (avsluta

8 HELP-knapp

9 Programmerbara funktionsknappar

10 Statusindikatorer (se Översikt över statusindikatorer,
sidan 114)

Ditt säkerhetssystem ger snabb åtkomst till funktioner via
manöverpanelmenyerna.

Öppna menyer på B92x genom att trycka på MENU. Tryck på PREV eller
NEXT för att bläddra genom listan med funktioner som programmerats
av säkerhetsföretaget. Initiera funktionen som visas på displayen genom
att trycka på ENTER eller tryck på motsvarande sifferknapp enligt
instruktionerna på displayen (till exempel tryck 2 för menyn Status). Du
kan stänga en specifik meny och gå tillbaka till föregående nivå genom
att trycka på ESC. Om du vill avsluta och gå tillbaka till passiv text
oavsett vilken nivå i menystrukturen du befinner dig på, trycker du på
och håller in ESC.

Manöverpanelen har en genvägsmeny för att snabbt få åtkomst till de
funktioner som du använder mest. Säkerhetsföretaget har
programmerat genvägarna åt dig. Om du vill få åtkomst till genvägar
trycker du på MENU och sedan på [6].

Mina genvägar är:
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___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
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21.1 Knappöversikt

Varje manöverpanel har 10 sifferknappar, 7 funktionsknappar och 6
navigeringsknappar. När du trycker på en knapp aktiveras
manöverpanelens bakgrundsbelysning och en kort knapptryckssignal
ljuder. Vissa av funktionsknapparna kan programmeras, andra initierar
aktivering och förbikoppling med en knapptryckning.

21.1.1 Knappbeskrivningar
MENU
Använd MENU-knappen för att öppna manöverpanelens huvudmeny.
Tryck på MENU[6] för att komma åt menyn Genvägar, vilket är det
snabbaste sättet att få åtkomst till de funktioner som du använder
mest.

ALL, PART och BYPASS
Använd ALL-knappen för att aktivera systemet som Alla på. Använd
PART-knappen för att aktivera systemet som Del på. Använd BYPASS-
knappen för att få åtkomst till menyn för att förbikoppla sektioner.

ENTER
Använd BYPASS-knappen för att slutföra inmatning av din kod eller
andra siffror eller för att svara Ja på en begäran från manöverpanelen.
ESC
ESC-knappen (avsluta) har två användningsområden. Använd först ESC-
knappen (avsluta) för att avsluta menyer och funktioner. Du kan även
använda knappen som backsteg när du anger namn och nummer.

CMD
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Använd CMD-knappen (kommando) i kombination med en eller två
knappar för att utföra funktioner.

PREV och NEXT
Använd PREV- och NEXT-knapparna för att bläddra genom menyer och
menyalternativ.
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21.2 Displayöversikt

Manöverpanelen använder ord, siffror och symboler för att visa
säkerhetssystemets status. Om flera händelser inträffar visar
manöverpanelen varje händelse i prioriteringsordning.

Manöverpanelen har en ljus LCD-display med två rader.
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21.3 Översikt över statusindikatorer

Statusindikatorerna på manöverpanelen ger en snabb visuell indikering
av systemets status.

Klar för tillkoppling. Den gröna markeringen anger om systemet
är redo att aktiveras (tillkopplas).

– Lyser med fast sken. Alla sektioner är normala och systemet
är redo att aktiveras.

– Av. En eller flera sektioner är aktiva och systemet är inte
redo att aktiveras.

Aktivt (tillkopplat). Det röda låset anger om systemet är
aktiverat (tillkopplat).

– Lyser med fast sken. Alla områden är på och har inga larm.

– Blinkar. Alla områden är tillkopplade och det finns ett aktivt
larm.

– Av. Ett eller flera områden är av.

Fel. Den gula varningslampan tänds när ett feltillstånd föreligger.

– Lyser med fast sken. Ett system-, enhets- eller sektionsfel
föreligger.

– Av. Inga system-, enhets- eller sektionsfel föreligger.

GAS. GAS som blinkar blått indikerar ett gaslarm.
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– Blinkar. Ett område har ett gaslarm. Du bör lämna
fastigheten omedelbart om det finns ett gaslarm.

– Av. Gaslarm ligger inte inom manöverpanelens omfattning.

Ström. Den blå strömkontakten indikerar om centralapparaten
har nätström.

– Lyser med fast sken. Centralapparaten har nätström.

– Blinkar. Centralapparaten har ingen nätström, utan drivs av
batteriet.

– Av. Ingen ström till centralapparaten.
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22 Översikt över användning av B91x-
manöverpanelen

A1 Lobby

Ready to turn on

1 2 3

4

7 8

0

9

5 6

PREV  (p) ENTER  (▬) NEXT  (q)

ESC  (Ø) CMD  (#)

76

5

4

3

2

1
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Beskrivning av förklaringarna i bilden på

manöverpanelöversikten

Förklari
ng

nummer

Beskrivning Förklaring
B915

Förklaring
B915I

1 Alfanumerisk display Ej
tillämplig

Ej tillämplig

2 Statusikoner Ej
tillämplig

Ej tillämplig

3 Knappen Föregående: använd
för att gå till föregående meny
eller menyval.

PREV [ ▲ ]

4 Knappen Enter: använd för att
slutföra inmatningen, välja ett
menyalternativ eller svara Ja.

ENTER [ - ]

5 Knappen Next: använd för att gå
till nästa meny eller menyval.

NEXT [ ▼ ]

6 Knappen Escape: använd för att
avsluta en meny eller funktion
eller för att göra ett backsteg.

ESC [ ✱ ]

7 Kommando: använd med
siffertangenter för att köra
kommandon (utföra
funktioner).

CMD [ # ]
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Ditt säkerhetssystem ger snabb åtkomst till funktioner via
manöverpanelmenyerna.

Om du vill få åtkomst till huvudmenyn, tryck CMD[8]. Tryck på PREV
eller NEXT för att bläddra genom listan med funktioner som
programmerats av säkerhetsföretaget. Initiera funktionen som visas på
displayen genom att trycka på ENTER eller tryck på motsvarande
sifferknapp enligt instruktionerna på displayen (till exempel tryck 2 för
menyn Status). Du kan stänga en specifik meny och gå tillbaka till
föregående nivå genom att trycka på ESC. Om du vill avsluta och gå
tillbaka till passiv text oavsett vilken nivå i menystrukturen du befinner
dig på, trycker du på och håller in ESC.

Manöverpanelen har en genvägsmeny för att snabbt få åtkomst till de
funktioner som du använder mest. Säkerhetsföretaget har
programmerat genvägarna åt dig. Om du vill få åtkomst till genvägar,
tryck CMD[8][6].

Mina genvägar är:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

22.1 Knappöversikt

Varje manöverpanel har 10 sifferknappar och fem funktionsknappar:
ESC, CMD, PREV, NEXT och ENTER. När du trycker på en knapp
aktiveras manöverpanelens bakgrundsbelysning och en kort
knapptryckssignal ljuder.

22.1.1 Knappbeskrivningar
ESC
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ESC-knappen (avsluta) har två användningsområden. Använd först ESC-
knappen (avsluta) för att avsluta menyer och funktioner. Du kan även
använda knappen som backsteg när du anger namn och nummer.

CMD
Använd CMD-knappen (kommando) i kombination med en eller två
knappar för att utföra funktioner.

PREV och NEXT
Använd PREV- och NEXT-knapparna för att bläddra genom menyer och
menyalternativ.

ENTER
Använd ENTER-knappen för att slutföra registrering av din kod, för att
välja ett menyalternativ eller för att svara Ja på en
manöverpanelbegäran.

22.2 Displayöversikt

Manöverpanelen använder ord, siffror och symboler för att visa
säkerhetssystemets status. Om flera händelser inträffar visar
manöverpanelen varje händelse i prioriteringsordning.
Manöverpanelen har en ljus LCD-display med två rader.

22.3 Översikt över statusindikatorer

Statusindikatorerna på manöverpanelerna ger en snabb visuell
indikering av systemets status.
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Del på-status.
– Grön. Redo att aktivera Del på.
– Röd. Del på (del aktiverad).

Ström. Den blå strömkontakten indikerar om
centralapparaten har nätström.
– Lyser med fast sken. Centralapparaten har nätström.
– Blinkar. Centralapparaten har ingen nätström, utan

drivs av batteriet.
– Av. Ingen ström till centralapparaten.

Fel. Den gula varningslampan tänds när ett fel föreligger.
– Lyser med fast sken. Ett system-, enhets- eller

sektionsfel föreligger.
– Av. Inga system-, enhets- eller sektionsfel föreligger.

Alla på-status.
– Grön. Redo att aktivera Alla på.
– Röd. Alla på (alla aktiverade).
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23 Menyträd för B92x/B91x

Manöverpanelen har en lättanvänd trädstruktur. För att öppna
menyträdet, tryck på MENU på en B92x eller CMD[8] på en B91x. Varje
menyalternativ har ett nummer.

På varje nivå kan du trycka på numret för önskad meny, om du känner
till det. Använd annars PREV eller NEXT för att granska alternativen på
den nivån och tryck sedan på ENTER när du ser det önskade
menyalternativet.

Bilden på menyträdet på nästa sida visar menystrukturen och de
associerade numren för varje menyalternativ.
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1: På/Av

1: Alla på

2: Del på

3: Från

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 
områdesstatus

2: Visa 
sektionsstatus

3: Skicka 
statusrapport

3: Åtgärder

1: Återställ 
detektorer

2: Ändra 
utgång

3: Test

4: RPS

5: Område

1: Gångtest

2: Testrapport

6: Versions-
uppdatering

7: Visa service 
förbikopplad

8: Åtkomst

1: Cirkulera 
dörr

2: Lås upp 
dörr

3: Visa 
ändringar

4: Testmed-
delande

1: Svar

2: Tillhanda-
håll meny

3: Ring via 
telefon

3: Lås dörr

4: Säkrad 
dörr

1: Förbikoppla 
sektioner

2: Återställning 
av förbikopp-

ling av 
sektioner

1: Normal 
testrapport

2: Anpassad 
testrapport
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4: Användare

1: Ändra 
kod

2: Lägg till 
användare

3: Redigera 
användare

4: Radera 
användare

1: Konfigu-
rera kod

2: Konfigu-
rera namn

3: Konfigu-
rera nivå

4: Konfigu-
rera fjärr-
kontroll

5: Konfigu-
rera kort

6: Konfigu-
rera språk

5: Inställ-
ningar

1: Ändra 
övervak-
ningsläge

2: Datum/tid

3: Ändring 
i schema

4: Konfigu-
rera manöver-

panel

5: Standard-
text

1: Ställ in 
paneldatum

2: Ställ in 
paneltid

3: Visa datum 
och tid

4: Ställ in 
datumformat

1: Justera 
ljusstyrka

2: Justera 
volym

3: Tysta 
knappton

4: Ställ in 
nattbelysning

6: Genvägar 7: Händelser

1: Visa 
händelse

2: Rensa 
händelse

3: Visa logg

Kommandon
Du kan starta funktioner med CMD-knappen plus det ensiffriga eller
tvåsiffriga kommandot.
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Om du känner till kommandonumret trycker du på CMD-knappen och
sedan det ensiffriga eller tvåsiffriga kommandot.

Obs!

När du har tryckt på CMD kan du använda /PREV eller

/NEXT för att gå igenom listan med kommandon, och
tryck på ENTER när du visar önskat kommando.

Granska de tillgängliga kommandona i följande tabell.

Kommando Funktion

CMD 0 Förbikoppla

CMD 0 0 Återställning av 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
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Kommando Funktion

CMD 4 3* RPS-svar

CMD 4 4* Inbrottsgångtest

CMD 4 5* Ändra datum och tid

CMD 4 6*# Menyn Dörrstyrning

CMD 4 7 Återställ detektorer

CMD 4 9* Ändra display

CMD 5 0 Gå till område

CMD 5 1 Förläng stängning

CMD 5 2* Menyn Schemalagda händelser

CMD 5 3 Radera användare

CMD 5 4* Menyn Ändra utgång

CMD 5 5 Ändra kod

CMD 5 6 Lägg till användare

CMD 5 8* Brandgångstest

CMD 5 9 Visa version

CMD 6 Övervakningsläge

CMD 7*~ Speciellt meddelande
___________________
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Kommando Funktion

CMD 8 Öppna huvudmenyn

CMD 9*~ Speciellt meddelande
___________________

*Kräver version v3.0x eller senare. Endast #B9512G/B8512G . ~Enligt
säkerhetsföretagets konfiguration.
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24 Menyn På/av för B92x/B91x

Använd Menyn På/av för att aktivera områden som Alla på eller Del på,
för att inaktivera områden, för att förlänga stängningstiden och för att
förbikoppla sektioner.

När du aktiverar (tillkopplar) säkerhetssystemet, finns det en
utpasseringstid som ger dig tid att lämna området utan att avge
inbrottslarmet. När du anger ett säkerhetssystem som är aktiverat
(tillkopplat), finns det en inpasseringstid som ger dig tid att stänga av
(frånkoppla) systemet.

24.1 Menyn Alla på

Använd menyn Alla på för att aktivera områden som Alla på. Att aktivera
ett område som Alla på innebär att aktivera (tillkoppla) alla sektioner i
det området, till exempel alla dörrar, fönster och rörelsedetektorer.

24.1.1 Alla på
Om ett område aktiveras som Alla på aktiveras alla sektioner i det
området och ger inpasseringstid och utpasseringstid. Du kan till
exempel aktivera området och gå ut genom en dörr (inom
utpasseringstiden) utan att skapa en larmhändelse. När du aktiverar
området som Alla på visar displayen hur många sekunder av
utpasseringstiden som återstår för att lämna det bevakade området.
Lämna området innan utpasseringstiden löper ut.

Om du lämnar området efter utpasseringstiden startar
inpasseringstiden. Den kan även orsaka ett larm på en
volymskyddsenhet. Ange din kod för att stänga av systemet.
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Aktivera områden som Alla på:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Alla på.
4. Tryck på [1] eller ENTER för att välja Alla på, fördröjd.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Gå ut nu!

och avger ljud under utpasseringstiden.
6. Lämna området eller ange din kod för att stoppa systemet från att

aktiveras. Om du aktiverar systemet som Alla på och inte går ut
växlar systemet automatiskt till Del på.
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24.1.2 Alla på, direkt
Om du aktiverar ett område som Alla på direkt tänds alla sektioner utan
inpasseringstid och utpasseringstid. När områden är Alla på direkt,
skapar ett fel i någon av sektionerna (till exempel om en dörr öppnas)
omedelbart en larmhändelse.

Aktivera områden som Alla på direkt:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Alla på.
4. Använd NEXT för att gå till alternativet Alla på och tryck på ENTER

eller tryck bara på [2]. Manöverpanelen visar Alla på.
5. Inaktivera säkerhetssystemet genom att ange din kod och trycka på

ENTER.
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24.1.3 Välj område (menyn Alla på)
Använd Alla på välj för att välja enskilda områden som ska aktiveras som
Alla på eller Alla på direkt. Du kan välja områden från en lista över de
områden där du har behörighet.

Aktivera ett visst område:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Alla på.
4. Använd NEXT för att gå till menyn Alla på, välj och tryck på ENTER

eller tryck bara på [3].
5. Använd NEXT och ENTER för att välja något av alternativen På

direkt och På fördröjd. Manöverpanelen svarar baserat på ditt val.
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24.2 Menyn Del på

Använd menyn Del på för att aktivera områden som Del på. Om ett
område aktiveras som Del på aktiveras endast vissa av sektionerna och
därmed en del av systemet. Säkerhetsföretaget kan till exempel
konfigurera systemet så att när du använder funktionen Del på aktiveras
endast ytterdörrar och fönster, medan volymskyddsrörelsedetektorer
inte aktiveras.

24.2.1 Del på
Om ett område aktiveras som Del på aktiveras vissa sektioner, eller en
del av systemet, i området och ger inpasseringstid och utpasseringstid.
Du kan till exempel aktivera området och gå ut genom en dörr (inom
utpasseringstiden) utan att skapa en larmhändelse.

Aktivera in-/utgångar med en utpasseringstid:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Använd NEXT för att gå till alternativet Del på och tryck på ENTER

eller tryck bara på [2].
4. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna alternativet Del på, fördröjd.

Manöverpanelen visar Del på fördröjning.
5. Inaktivera systemet genom att ange din kod och trycka på ENTER.

24.2.2 Del på, direkt
Om ett område aktiveras som Del på aktiveras vissa sektioner, eller en
del av systemet, i området utan inpasseringstid och utpasseringstid. När
området är Del på direkt, skapar ett fel i sektionen Del på (till exempel
om en dörr öppnas) omedelbart en larmhändelse.
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Aktivera systemet som Del på utan fördröjning:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Använd NEXT för att gå till alternativet Del på och tryck på ENTER

eller tryck bara på [2].
4. Använd NEXT för att gå till alternativet Del på, direkt och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Del på

direkt.
6. Inaktivera systemet genom att ange din kod och trycka på ENTER.
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24.2.3 Välj område (menyn Del på)
Använd Del på välj för att välja enskilda områden för att aktivera Del på
eller Del på direkt. Du kan välja områden från en lista över de områden
där du har behörighet.

Aktivera enskilda områden som Del på:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Använd NEXT för att gå till alternativet Del på och tryck på ENTER

eller tryck bara på [2].
4. Använd NEXT för att gå till menyn Del på, välj och tryck på ENTER

eller tryck på [3].
5. Använd NEXT och ENTER för att välja något av alternativen På

direkt och På fördröjd. Manöverpanelen svarar baserat på ditt val.
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24.3 Menyn Av

Du kan stänga av områden genom att ange din kod eller med hjälp av
menyn Av. Med båda alternativen kan du stänga av alla områden där du
har behörighet.

Du måste ange din personliga kod och gå igenom en specifik
inpasseringsdörr för att förhindra ett direkt larmtillstånd. Om dörrarna
öppnas startar inpasseringstiden och manöverpanelen avger en
pulserande ”ljudsignal” för att påminna dig om att stänga av systemet.
Ange din kod innan inpasseringstiden löper ut.

Om du går in genom fel dörr eller inte stänger av (frånkopplar) innan
inpasseringstiden löper ut löses ett larm ut. Tysta i så fall larmet
(genom att ange din personliga kod och trycka på ENTER) och ring
säkerhetsföretaget och berätta att det inte är en nödsituation.

Stänga av säkerhetssystemet (frånkoppla) med din kod:
1. Ange din personliga kod.
2. Tryck på ENTER inom 8 sekunder för att ange din kod. Displayen

återgår till passiv text.

24.3.1 Stäng av
Du kan använda menyn Stäng av för att stänga av alla områden där du
har behörighet.

Inaktivera områden:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
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3. Använd NEXT för att gå till menyn Av och tryck på ENTER eller tryck
bara på [3].

4. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Av.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Displayen återgår till passiv text.

24.3.2 Stäng av val
Använd Stäng av val för att välja enskilda områden som ska stängas av.
Du kan välja områden från en lista över de områden där du har
behörighet.

Stänga av ett visst område:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Använd NEXT för att gå till menyn Av och tryck på ENTER eller tryck

bara på [3].
4. Använd NEXT för att gå till menyn Stäng av val och tryck på ENTER

eller tryck bara på [2].
5. Använd NEXT och ENTER för att välja ett område.
6. Tryck på ENTER för att stänga av det valda området.
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24.4 Extend Closing

Säkerhetsföretaget kan programmera systemet att förvänta sig att du
aktiverar (tillkopplar) inom ett stängningsfönster. Ett stängningsfönster
är en tidsperiod som programmerats av säkerhetsföretaget.
Säkerhetsföretaget ställer in en fast tidslängd för stängningsfönstret.
Dessutom kan säkerhetsföretaget programmera systemet att aktiveras
(tillkopplas) automatiskt i slutet av fönstret.

Använd alternativet Förläng stängningstid om du behöver stanna senare
än den schemalagda stängningstiden. Om du inte förlänger
stängningstiden och inte aktiverar systemet före den schemalagda tiden
skapar systemet en Sen till stängning-händelse.

I början av stängningsfönstret avger manöverpanelen ljudsignaler och
visar Stäng nu för att påminna dig om att aktivera (tillkoppla) systemet.
Det står kvar på displayen tills du aktiverar systemet, stängningsfönstret
avslutas eller du förlänger stängningen. Larm- eller felmeddelanden
ersätter det här meddelandet i händelse av larm- eller feltillstånd. Om
larm- eller feltillståndet försvinner före slutet av stängningsfönstret
visas Stäng nu på manöverpanelens display igen.

Om du trycker på ESC tystas ljudsignalen och meddelandet tas bort i 10
minuter. Om du inte har aktiverat (tillkopplat) systemet eller förlängt
stängning återkommer meddelandet Stäng nu och ljudsignalen efter 10
minuter. Om du vill förlänga stängningen anger du en ny tid då du vill
att påminnelsetonen ska börja. Den här tiden är den nya början av
stängningsfönstret.

När du hör varningen kan du:
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– Lämna innan stängningsfönstret är slut genom att trycka på ESC för
att tysta signalen, aktivera systemet och lämna.

– Stanna längre än det schemalagda slutet av stängningsfönstret
genom att använda den här funktionen för att förlänga
stängningsfönstret.

Så här förlänger du stängning:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Använd NEXT för att gå till menyn Förläng stängning och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
4. Ange din kod och tryck på ENTER.

Obs!
Du kan inte förlänga fönstret så att det fortsätter efter
midnatt. Systemet kan inte aktiveras om sektioner är
onormala.
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24.5 Menyn Förbikoppla

Med hjälp av menyn Förbikoppla kan du tillfälligt ta bort sektioner från
säkerhetssystemet och sätta dem tillbaka i systemet. Förbikopplade
sektioner skapar inte larm- eller feltillståndshändelser, upptäcker inte
inkräktare och kan inte skicka rapporter. Om du till exempel lämnar ett
fönster öppet och aktiverar systemet förbikopplar du fönstersektionen
och aktiverar sedan systemet.

24.5.1 Förbikoppla
Du kan förbikoppla sektioner när ett område är avstängt (frånkopplat).
Sektioner fortsätter att vara förbikopplade tills du återställer
förbikopplingen av dem eller vissa sektioner återkommer när området
stängs av (frånkopplas). Använd förbikoppling av sektioner med
försiktighet – om en sektion förbikopplas minskar säkerhetsnivån.

Förbikoppling av en sektion:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Använd NEXT för att gå till menyn Förbikoppla och tryck på ENTER

eller tryck bara på [5].
4. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Förbikoppla

sektioner.
5. Välj en sektion för förbikoppling.
6. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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24.5.2 Återställning av förbikoppling
Återställning av förbikoppling gör att en förbikopplad sektion återgår till
säkerhetssystemet så att den återigen kan svara på fel- och
larmtillstånd.

Återställa förbikoppling av en sektion:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn På/av.
3. Använd NEXT för att gå till menyn Förbikoppla och tryck på ENTER

eller tryck bara på [5].
4. Använd NEXT för att gå till menyn Återställ förbikoppling och tryck

på ENTER eller tryck bara på [2].
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Välj en sektion för förbikoppling.
7. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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25 Menyn Status för B92x/B91x

Använd statusmenyn för att visa områdes- eller sektionsstatus eller för
att skicka en statusrapport.

25.1 Visa områdesstatus

Statusområdet visar på/av-status för områden där du har behörighet.

Visa områdesstatus:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Status och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
3. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Visa områdesstatus.
4. Ange din kod och tryck på ENTER. Displayen visar status för varje

område. Till exempel A1: Av.
5. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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25.2 Visa sektionsstatus

Funktionen Visa sektionsstatus visar status (normal, öppen eller kort)
för alla sektioner i de områden där du har behörighet.

Visa sektionsstatus:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Status och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Visa sektionsstatus och

tryck på ENTER eller tryck bara på [2].
4. Displayen visar antalet sektioner i systemet. Använd PREV eller

NEXT för att bläddra genom listan med sektioner och varje sektions
status.

5. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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25.3 Skicka statusrapport

Med funktionen Skicka statusrapport skickas en komplett
systemstatusrapport till säkerhetsföretaget. Statusrapporter kan
uppmärksamma dem på problem.

Skicka en statusrapport:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Status och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Skicka statusrapport

och tryck på ENTER eller tryck bara på [3].
4. Ange din kod och tryck på ENTER. Centralapparaten skickar en

statusrapport till säkerhetsföretaget.
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26 Menyn Åtgärder på B92x/B91x

Använd åtgärdsmenyn för att återställa detektorer, ändra utgångar, visa
testmenyn, visa RPS-menyn, gå till ett område, uppdatera version och
för att visa sektioner som har förbikopplats för service.

26.1 Återställa

Detekteringsutrustning, såsom rökdetektorer och stötsensorer, kan
kräva en återställningsåtgärd innan de återgår till normal drift. Den här
funktionen tar tillfälligt bort strömförsörjningen från dessa sektioner för
att återställa dem.

Återställa detektorer:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Tryck på [1] eller ENTER för att återställa detektorer med

alternativet Återställ.
4. Ange din kod och tryck på ENTER. Displayen visar Sensorer

återställs Vänta... i cirka 3 sekunder och blir sedan tom innan den
återgår till passiv, frånkopplad text.

Om du anger den här funktionen och detektorn eller sensorn återställs
tillfälligt, men sedan återgår till ett aktivt tillstånd, kan de tillstånd som
orsakat aktiveringen ändå föreligga eller detektorn kan vara felaktig.
Kontrollera för att vara säker på att det inte finns rök, brand eller annan
fara.

Om du inte kan återställa detektorn eller sensorn, kontakta
säkerhetsföretaget.
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26.2 Utgångar

Säkerhetsföretaget programmerar utgångar för automatisk styrning och/
eller manöverpanelsstyrning av enheter såsom fastighetsbelysning och
grindar. En utgång är en enhet som styrs av säkerhetssystemet.
Kontakta säkerhetsföretaget för mer information om användning av
utgångar i säkerhetssystemet.

Använd den här funktionen för att välja utgångar som ska aktiveras eller
stängas av. Utgångar i säkerhetssystemet kan styra andra system, till
exempel belysning.

Säkerhetssystem med centralapparaterna B5512/B4512/B3512 har inte
undersökts av UL för åtkomstkontroll.

Aktivera och stänga av utgångar:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Utgångar och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Använd NEXT för att välja utgångsvärde eller använd

sifferknapparna för att ange värdet.
6. Tryck på ENTER Den aktuella statusen för utgången visas.
7. Använd ENTER för att växla mellan Av och På.
8. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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26.3 Test

Använd testmenyn för att gångtesta systemet, skicka testrapporter och
granska systemgranskningsinformation på manöverpanelens display.

26.3.1 Gångtest
Med ett gångtest kan du testa detektorer, manöverpaneler, sirener och
andra enheter i systemet utan att skapa larmhändelser. Du kan granska
otestade sektioner på manöverpanelen för att precisera eventuella
problem.

Du kan inte aktivera säkerhetssystemet i gångtestläge.
Säkerhetssystemet kan inte heller skapa larmhändelser för sektioner
som ingår i gångtestet. Sektioner som inte ingår skapar larmhändelser.
Till exempel skapar fel i en brandsektion under ett inbrottsgångtest en
brandlarmshändelse.

När gångtestet börjar aktiveras inbrottslarmet i två sekunder. Även ett
batteritest startar. Ett lyckat batteritest avslutas efter fyra minuter
(gångtestet fortsätter). Om säkerhetssystemet fastställer att
batterinivån är låg, genereras en låg batterinivåhändelse och testet
fortsätter. Om batterinivån är mycket låg skapar systemet en batteri
saknas-händelse och avslutar batteritestet omedelbart.

Om du vill testa enskilda detektorer aktiverar du sensorer och öppnar
skyddade dörrar och fönster, en/ett åt gången. När du aktiverar varje
detekteringsenhet avger manöverpanelen från vilken du startade testet
en kort ton, och i 60 sekunder anger displayen att sektionen har testats.
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Tonen och displayen bekräftar att varje detekteringsenhet fungerar
korrekt. Manöverpaneler som omfattas av området där du inte startade
gångtestet visar Gångtest pågår under testning.

Obs!
Brandgångtest omfattar gas
När du utför ett brandgångtest testar säkerhetssystemet alla
24-timmars sektioner som inte är osynliga, inklusive
gassektioner.

Genomföra ett gångtest:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Test och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
4. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Gångtest.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd NEXT för att gå till önskat gångtest och tryck på ENTER

eller tryck bara på sifferknappen för önskat gångtest: [1] för brand,
[2] för inbrott, [3] för service och [4] för osynlig.

7. Tryck på ENTER för att visa sektionerna.
8. Använd NEXT för att växla mellan önskad sektion och visa status för

den sektionen.
9. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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Automatisk terminering
Gångtestet avslutas automatiskt efter 20 minuters testinaktivitet.
Manöverpanelen avger ett ljud under de sista 5 minuterna av testet.
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26.3.2 Skicka testrapport
Den här funktionen testar kommunikationslänken mellan
säkerhetssystemet och säkerhetsföretaget. Det är en viktig del för att
upprätthålla en hög säkerhetsnivå för egendom.
Du kan skicka antingen en normal testrapport eller en anpassad
testrapport:
– Normal testrapport: Inkluderar alla mottagargrupper där

testrapportfunktionen är aktiverad, oberoende av vilken
destinationsenhet som används för att kommunicera. Testrapporten
skickas till den första slutförda destinationsenheten i en
mottagargrupp.

– Anpassad testrapport: Du kan välja vilken mottagargrupp och
destinationsenhet som ska testas. Du kan antingen testa en
destinationsenhet per mottagargrupp eller alla konfigurerade
destinationsenheter för en mottagargrupp.

Skicka en normal testrapport:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Test och tryck på

ENTER eller tryck på [3].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Testrapport och tryck

på ENTER.
5. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Normalt test och tryck

på ENTER.
6. Ange din kod och tryck på ENTER.

Systemet skickar en normal testrapport.
7. Tryck på ESC för att stänga menyn
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Skicka en anpassad testrapport:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Test och tryck på

ENTER eller tryck på [3].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Testrapport och tryck

på ENTER.
5. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Anpassat test och

tryck på ENTER.
6. Välj den flödes grupp som du vill testa.
7. Välj destinationen som du vill testa eller välj alla destinationer.
8. Ange din kod och tryck på ENTER.

Systemet skickar en anpassad testrapport.
9. Tryck på ESC för att stänga menyn
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26.3.3 Ändringar
Använd den här funktionen för att visa den aktuella revisionen för
centralapparatfunktionen.

Visar aktuell revision av systemet (centralapparaten):
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Test och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Ändringar och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3]. Centralapparatens aktuella
revisionsinformation visas på displayen.

5. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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26.3.4 Meddelandetest
Använd den här menyn för att testa säkerhetssystemets funktion för att
skicka personliga meddelanden till den destination som
säkerhetsföretaget angett.

Testa meddelanden:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Test och ENTER eller

tryck bara på [3].
4. Använd NEXT för att gå till rapportalternativet Meddelandetest och

tryck på ENTER eller tryck bara på [4]. Manöverpanelen visar den
första destinationen.

5. Använd NEXT för att gå till önskad destination och tryck sedan på
ENTER. Centralapparaten skickar ett testmeddelande och återgår
sedan till passiv text.

26.4 RPS

Använd RPS-menyn för anslutning till Fjärrprogrammeringsprogram
(RPS). Säkerhetsföretaget använder RPS för att konfigurera och serva
säkerhetssystemet. RPS är endast avsett för användning av
professionella eller licensierade installatörer.

26.4.1 Svara
Alternativet Svara svarar i telefonen för att ansluta till RPS.

Använda alternativet Svara för att svara på ett inkommande samtal från
RPS:
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1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet RPS och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
4. Tryck på [1] eller ENTER för att återställa detektorer med

alternativet Svara.
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar RPS

ansluter … och återgår till passiv text.

26.4.2 Tillhandahåll nätverk
Använd den här funktionen för att tillhandahålla en RPS-session med
hjälp av en internetanslutning.

Ansluta till RPS med hjälp av en internetanslutning:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet RPS och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Tillhandahåll nätverk

och tryck på ENTER eller tryck bara på [2].
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd det programmerade portnumret genom att trycka på [1]

eller trycka på ENTER. Anslutningsförloppet börjar.
7. Om du vill ändra portnumret innan du ansluter trycker du på NEXT

och sedan på ENTER eller tryck bara på [2]. ESC-knappen fungerar
som en backstegsknapp. Tryck på ESC för att ta bort tecknen och
ange de nya tecknen. Tryck på ENTER. Anslutningsprocessen börjar.
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26.4.3 Ring via telefon
Använd den här funktionen för att ringa upp RPS med hjälp av
telefonlinjen.

Ansluta till RPS via telefonlinjen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet RPS och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Ring via telefon och

tryck på ENTER eller tryck bara på [3].
5. Ange din kod och tryck på ENTER. Anslutningsprocessen börjar.

26.5 Gå till område

Med funktionen Gå till område kan du utföra uppgifter i ett annat
område än det du befinner dig i utan att fysiskt behöva gå dit. Du kan
till exempel använda manöverpanelen i kontorsområdet för att ”gå” till
lastningsområdet. Du väljer området i en lista över de områden där du
har behörighet.

När du har ”gått” till ett område kan du utföra uppgifter som du har
behörighet för i det området. ”Lämna” ett område genom att trycka på
[ESC].

Med hjälp av Gå till område:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
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3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Gå till område och
tryck på ENTER eller tryck bara på [5].

4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Använd NEXT för att gå till det område du vill passera in i och tryck

sedan på ENTER.
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26.6 Version

Säkerhetsföretaget kan ha konfigurerat ditt säkerhetssystem så att det
krävs tillstånd innan systemversionen kan uppdateras. Använd den här
åtgärden för att ge tillstånd på begäran av säkerhetsföretaget. Lokalt
tillstånd krävs för UL-listade system.

Ge tillstånd för en versionsuppdatering:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Version och ENTER

eller tryck bara på [6].
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
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26.7 Förbikoppla för service

För att underlätta systemunderhåll för servicepersonal levereras
säkerhetssystemet med ett särskilt alternativ för förbikoppling av
sektion för att undanta en sektion från service. Förbikopplade sektioner
är inte skyddade. Använd den här menyn för att visa förbikopplade
sektioner.

Visa sektioner i Förbikoppla för service:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Förbikoppla för service

och tryck på ENTER eller tryck bara på [6].
4. Ange din kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar alla

sektioner som är förbikopplade för service.

26.8 Menyn Åtkomst

Använd menyn Åtkomst för att styra dörrar.

När du öppnar alternativen på Åtkomstmenyn och önskat dörrnummer
visar manöverpanelen dörrens tillstånd.

Tillstånd Betydelse

Cirkulera Funktionen Cirkulera dörr körs (dörren kan öppnas
under cirkuleringsfunktionen).

Upplåst Dörren år inte låst (du behöver inte aktivera en
dörrbegäran eller visa ett ogiltigt kort).
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Tillstånd Betydelse

Säkrad Dörren är säkrad (dörren kan inte öppnas när den är
säkrad, även om du visar ett giltigt kort).

Fel Dörren har ett feltillstånd. Kontakta säkerhetsföretaget.

Låst Dörren är låst (dörren kan öppnas genom att visa ett
giltigt kort).

Den här funktionen:

 finns i systemet.

 finns inte i systemet.
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26.8.1 Cirkulera dörr
Använd menyn Cirkulera dörr för att ge åtkomst under cirkuleringstiden
(dörren kan öppnas).

Cirkulera en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtkomst och tryck på

ENTER eller tryck bara på [8].
4. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna alternativet Cirkulera dörr.
5. Ange koden och tryck på ENTER-knappen.
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Cirkulera dörren genom att trycka på ENTER. Dörren cirkulerar.
8. Stäng menyn.
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26.8.2 Lås upp dörr
Använd menyn Lås upp dörr för att låsa upp en dörr för att ge fritt
tillträde.

Låsa upp en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtkomst och tryck på

ENTER eller tryck bara på [8].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Lås upp och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Tryck på ENTER. Dörren låses upp.
8. Stäng menyn.



160sv | Menyn Åtgärder på B92x/B91x Control Panels

2019-12 | 08 | F.01U.368.365 Bosch Security Systems B.V.

26.8.3 Lås dörr
Använd menyn Lås dörr för att låsa en upplåst dörr. Använd även den
här menyn för att låsa dörrar som har öppnats automatiskt under ett
brandlarm. När en dörr är låst måste en användare visa ett kort för att
komma in, eller skicka ett upplåsnings- eller cirkuleringskommando från
manöverpanelen för att tillåta att dörren öppnas.

Låsa en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT-knappen för att gå till menyalternativet Åtkomst och

tryck på ENTER eller tryck bara på [8].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Lås och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Tryck på ENTER. Dörren låser sig.
8. Stäng menyn.
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26.8.4 Säkra dörr
Använd menyn Säkra dörr för att säkra och osäkra dörrar. En säkrad
dörr kan inte öppnas genom att visa ett giltigt kort eller genom att
använda cirkuleringsfunktionen.

Säkra en dörr:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Åtgärder och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3].
3. Använd NEXT-knappen för att gå till menyalternativet Åtkomst och

tryck på ENTER eller tryck bara på [8].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Säkra och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Använd PREV eller NEXT för att gå till önskad dörr. Manöverpanelen

visar dörrstatus.
7. Tryck på ENTER. Dörren säkras.
8. Stäng menyn.
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27 Menyn Användare för B92x/B91x

Använd menyn Användare för att ändra din kod, lägga till nya användare,
redigera befintliga användare och ta bort användare.

27.1 Ändra kod

Funktionen Ändra kod används för att ändra din personliga kod.
Innan du börjar kan du tänka på följande:
– Välj en ny kod som har tre till sex siffror. Om du väljer en kod med

samma siffra i ordningsföljd (till exempel ”33” i 334697) måste du
vara försiktig när du anger den.

– För att undvika konflikt med andra koder och hotlägeskoder, kan du
inte ändra dina befintliga koder eller koder som är inom plus eller
minus 2 i en befintlig kod. Om en befintlig kod till exempel är 1234
kan du inte ändra din kod till 1232, 1233, 1234, 1235 eller 1236.

Ändra din kod:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Användare och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
3. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna alternativet Ändra kod.
4. Ange din nuvarande kod och tryck på ENTER.
5. Ange din nya kod och tryck på ENTER.
6. Ange din nya kod igen och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar

Koden har ändrats och återgår sedan till alternativet Ändra kod.
7. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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27.2 Lägg till användare

Använd funktionen Lägg till användare för att lägga till en kod i
säkerhetssystemet. Innan du lägger till användaren måste du veta vilka
användarnummer som är tillgängliga, vilken tillståndsnivå du vill tilldela
den nya koden och de områden där den ska gälla.

Användarnumren identifierar användare i rapporter som skickas från
säkerhetssystemet. Tillståndsnivån avgör vilka systemfunktioner som
koden har åtkomst till. Områdesnumret identifierar vilka delar i
säkerhetssystemet som koden har åtkomst till. Kontakta
säkerhetsföretaget om du inte känner till vilka användarnummer,
behörighetsnivåer eller områden som är tillgängliga.
Innan du börjar:
– Försök inte att lägga till koder utan att känna till de tillgängliga

användarnumren. De här numren ska inte förväxlas med koder som
identifierar användare i säkerhetsföretaget.

– Välj en ny kod som har tre till sex siffror. Om du väljer en kod med
samma siffra i ordningsföljd (till exempel ”33” i 334697) måste du
vara försiktig när du anger den.

– För att undvika konflikt med andra koder och hotlägeskoder kan du
inte lägga till koder som är inom plus eller minus 2 i en befintlig
kod. Om en befintlig kod till exempel är 1234 kan du inte ändra din
kod till 1232, 1233, 1235 eller 1236.

– Välj en tillståndsnivå för varje område. Om du lämnar tillståndsnivån
för ett område tom genom att trycka på ENTER utan att ange något,
nekas koden åtkomst till det området.

Lägga till en användare:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Användare och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
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3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Lägg till användare och
tryck på ENTER eller tryck bara på [2].

4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Ange numret (1–50) för den användare som du vill lägga till och

tryck på ENTER.

Konfigurera användarens kod:
1. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Konfigurera kod.
2. Tryck på ENTER för att konfigurera användarens kod.
3. Ange användarkoden och tryck på ENTER.
4. Ange koden igen och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Koden

har ändrats och återgår sedan till föregående meny.
Konfigurera användarens namn:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera namn och

tryck på ENTER eller tryck bara på [2].
2. Tryck på ENTER för att konfigurera användarens namn.
3. ESC-knappen fungerar som en backstegsknapp. Tryck på ESC för

att ta bort tecknen. Tryck på en sifferknapp flera gånger för att
bläddra igenom siffran och bokstäverna som visas på knappen.
Tryck på [0][0] för att ange mellanslag. Tryck på [0][0] för att ange
mellanslag. Om du vill ha en versal trycker du på CMD innan du
anger bokstaven. Om du vill ha versallås (Caps lock) trycker du på
CMDCMD. Om du vill ta bort versallås trycker du på
CMDCMDCMD.

4. Tryck på ENTER för att spara det nya namnet. Manöverpanelen
återgår till föregående meny.

Konfigurera användarens nivå:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera nivå och

tryck på ENTER eller tryck bara på [3].
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2. Tryck på ENTER för att ändra standardtillståndsnivå för område 1.
3. Ange numret för den tillståndsnivå (1–14) som du vill koppla till

användaren och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Nivå
konfigurerad och återgår till föregående meny.

4. Om säkerhetssystemet har fler än ett område använder du NEXT
och de föregående två stegen för att ställa in nivåer för ytterligare
områden.

Konfigurera en RADION keyfob eller en Inovonics-sändare för
användaren:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera

fjärrkontroll och tryck på ENTER eller tryck bara på [4].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Om du vill ange RFID manuellt trycker du på [1] eller ENTER för att

öppna alternativet RFID. Annars registrerar manöverpanelen RFID
automatiskt i säkerhetssystemet när du lägger till en RADION keyfob
eller en Inovonics-sändare.

4. Tryck på ENTER för att fortsätta.
5. Ange RFID.
6. Tryck på ENTER för att spara RFID och återgå till föregående meny.
7. Använd NEXT för att gå till alternativet Lägg till fjärrkontroll och

tryck på ENTER eller tryck bara på [2].
8. Tryck på ENTER för att fortsätta.
9. Tryck på valfri knapp på RADION keyfob. På en Inovonics-sändare

öppnar du sändaren och trycker på återställningsknappen, enligt
tillverkarens instruktioner. Manöverpanelen visar Fjärrkontrollen är
registrerad och återgår till den föregående menyn.

10. Om du behöver ersätta fjärrkontrollen eller sändaren du nyss har
lagt till (om du till exempel har lagt till fel) använder du NEXT för
att gå till alternativet Ersätt en fjärrkontroll och trycker på ENTER
eller tryck bara på [3] och följ föregående steg.
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11. Om du vill ta bort den tillagda fjärrkontrollen eller sändaren
använder du NEXT för att gå till alternativet Ta bort en fjärrkontroll
och trycker på ENTER eller tryck bara på [4].

12. Tryck på ESC för att stänga menyn.

Konfigurera ett kort för en användare:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera kort och

tryck på ENTER eller tryck bara på [5].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta. Manöverpanelen visar Visa kort.
3. Visa kortet vid läsaren.
4. Om läsaren identifierar kortet visar manöverpanelen  Kort

konfigurerat.
5. Tryck på ESC för att stänga menyn.
Den här funktionen:

 finns i systemet.

 finns inte i systemet.

Välja manöverpanelens displayspråk för användaren:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera språk och

tryck på ENTER eller tryck bara på [6].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Tryck på ENTER för att ändra språk. Manöverpanelen visar Språk

konfigurerat och återgår sedan till föregående meny.
Den här funktionen:

 finns i systemet.

 finns inte i systemet.
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Aktivera och inaktivera för mobilappanslutning för användaren:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera mobilapp

och tryck på ENTER eller tryck bara på [7].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta. Visar aktuell status (aktiverad/

inaktiverad).
3. Tryck på ENTER för att ändra inställningen. Manöverpanelen visar

den nya konfigurationen och återgår sedan till föregående meny.
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27.3 Redigera användare

Använd funktionen Redigera användare för att redigera en användare i
säkerhetssystemet. Du behöver veta användarnumret för den användare
du vill redigera.

Redigera en befintlig användare:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Användare och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Redigera användare

och tryck på ENTER eller tryck bara på [3].
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Ange numret (1–50) för den användare som du vill redigera och

tryck på ENTER.
6. Manöverpanelen visar namnet för användaren som du har angett.

Tryck på ENTER.

Konfigurera användarens kod:
1. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna menyn Konfigurera kod.
2. Tryck på ENTER för att konfigurera användarens kod.
3. Ange användarkoden och tryck på ENTER.
4. Ange koden igen och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Koden

har ändrats och återgår sedan till föregående meny.

Konfigurera användarens namn:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera namn och

tryck på ENTER eller tryck bara på [2].
2. Tryck på ENTER för att konfigurera användarens namn.
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3. ESC-knappen fungerar som en backstegsknapp. Tryck på ESC för
att ta bort tecknen. Tryck på en sifferknapp flera gånger för att
bläddra igenom siffran och bokstäverna som visas på knappen.
Tryck på [0][0] för att ange mellanslag. Tryck på [0][0] för att ange
mellanslag. Om du vill ha en versal trycker du på CMD innan du
anger bokstaven. Om du vill ha versallås (Caps lock) trycker du på
CMDCMD. Om du vill ta bort versallås trycker du på
CMDCMDCMD.

4. Tryck på ENTER för att spara det nya namnet. Manöverpanelen
återgår till föregående meny.

Konfigurera användarens nivå:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera nivå och

tryck på ENTER eller tryck bara på [3].
2. Tryck på ENTER för att ändra standardtillståndsnivå för område 1.
3. Ange numret för den tillståndsnivå (1–14) som du vill koppla till

användaren och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Nivå
konfigurerad och återgår till föregående meny.

4. Om säkerhetssystemet har fler än ett område använder du NEXT
och de föregående två stegen för att ställa in nivåer för ytterligare
områden.

Konfigurera en RADION keyfob eller en Inovonics-sändare för
användaren:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera

fjärrkontroll och tryck på ENTER eller tryck bara på [4].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Om du vill ange RFID manuellt trycker du på [1] eller ENTER för att

öppna alternativet RFID. Annars registrerar manöverpanelen RFID
automatiskt i säkerhetssystemet när du lägger till en RADION keyfob
eller en Inovonics-sändare.
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4. Tryck på ENTER för att fortsätta.
5. Ange RFID.
6. Tryck på ENTER för att spara RFID och återgå till föregående meny.
7. Använd NEXT för att gå till alternativet Lägg till fjärrkontroll och

tryck på ENTER eller tryck bara på [2].
8. Tryck på ENTER för att fortsätta.
9. Tryck på valfri knapp på RADION keyfob. På en Inovonics-sändare

öppnar du sändaren och trycker på återställningsknappen, enligt
tillverkarens instruktioner. Manöverpanelen visar Fjärrkontrollen är
registrerad och återgår till den föregående menyn.

10. Om du behöver ersätta fjärrkontrollen eller sändaren du nyss har
lagt till (om du till exempel har lagt till fel) använder du NEXT för
att gå till alternativet Ersätt en fjärrkontroll och trycker på ENTER
eller tryck bara på [3] och följ föregående steg.

11. Om du vill ta bort den tillagda fjärrkontrollen eller sändaren
använder du NEXT för att gå till alternativet Ta bort en fjärrkontroll
och trycker på ENTER eller tryck bara på [4].

12. Tryck på ESC för att stänga menyn.

Lägga till eller ersätta ett kort för användaren:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera kort och

tryck på ENTER eller tryck bara på [5].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta. Manöverpanelen visar Visa kort.
3. Visa kortet vid kortläsaren.
4. Om läsaren identifierar kortet visar manöverpanelen  Kort

konfigurerat.
5. Tryck på ESC för att stänga menyn.
Den här funktionen:

 finns i systemet.
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 finns inte i systemet.

Välja manöverpanelens displayspråk för användaren:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera språk och

tryck på ENTER eller tryck bara på [6].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Tryck på ENTER för att ändra språk. Manöverpanelen visar Språk

konfigurerat och återgår sedan till föregående meny.
Den här funktionen:

 finns i systemet.

 finns inte i systemet.

Aktivera och inaktivera för mobilappanslutning för användaren:
1. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Konfigurera mobilapp

och tryck på ENTER eller tryck bara på [7].
2. Tryck på ENTER för att fortsätta. Visar aktuell status (aktiverad/

inaktiverad).
3. Tryck på ENTER för att ändra inställningen. Manöverpanelen visar

den nya konfigurationen och återgår sedan till föregående meny.
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27.4 Radera användare

Använd funktionen Ta bort användare för att ta bort en användare.

Använd den här funktionen för att ta bort användare från systemet. Alla
användardata (namn, kod, fjärrkontroll) tas bort och kan inte
återställas. Använd Redigera användare om du bara vill ta bort en
användares tillstånd (inaktivera användaren, men behålla användarens
data. Du behöver veta användarnumret för den kod som du vill ta bort.
Användarnumren identifierar användare i rapporter som skickas från
systemet.

Ta bort en användare:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Användare och tryck på

ENTER eller tryck bara på [4].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Ta bort användare och

tryck på ENTER eller tryck bara på [4].
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Ange numret för den användare som du vill ta bort och tryck på

ENTER.
6. Tryck på ENTER för att fortsätta.
7. Tryck på ENTER för att bekräfta att du vill ta bort den valda

användaren. Manöverpanelen visar Användare ## borttagen och
återgår sedan till föregående meny.

8. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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28 Menyn Inställningar för B92x/B91x

Använd menyn Inställningar för att aktivera och stänga av
övervakningsläge, ställa in datum och tid, visa och ändra scheman, ställa
in manöverpanelens ljusstyrka och volym och visa tiden på
manöverpanelens display.

28.1 Övervakningsläge

Du kan använda övervakningsläge för att övervaka sektioner med
säkerhetssystemet avstängt. Varje gång sektioner är aktiva (dörr eller
fönster är öppna), avger manöverpanelen en signal en gång och visar
sektionstexten i 60 sekunder. Centralapparaten genererar inget larm i
det här läget utom 24-timmarslarm (brand-, paniklarm osv.).

Använd den här funktionen i bostadssystem för att övervaka
inpasseringar och utpasseringar i hemmet. I kommersiella system kan
den fungera som en dörrsignal för att uppmärksamma dig om att en
kund eller ett varubud kommer in på ditt företag.
Öppna och avsluta övervakningsläge:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Inställningar och tryck

på ENTER eller tryck bara på [5].
3. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna alternativet

Övervakningsläge.
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Tryck på ENTER för att aktivera Övervakningsläge om det är

avstängt eller stänga av det om det är aktiverat. Manöverpanelens
display indikerar att du har aktiverat eller inaktiverat
övervakningsläge.

6. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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28.2 Datum/tid

Säkerhetssystemet måste ha rätt tid och datum för att schemalagda
händelser ska inträffa vid rätt tid. Använd funktionen Datum/tid för att
ställa in både tid och datum. Säkerhetssystemet använder ett 12-
timmars AM/PM-format eller ett 24-timmarsformat (välj i
menyalternativet Datumformat).

Om säkerhetssystemet har konfigurerats för automatiska uppdateringar
av datum/tid kan uppdateringen skriva över dina ändringar.

Ställa in datum och tid:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Inställningar och tryck

på ENTER eller tryck bara på [5].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Datum/tid och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
4. Tryck på [1] eller ENTER för att ställa in centralapparatens datum.
5. Ange din kod och tryck på ENTER.
6. Ange det nya datumet i det valda formatet. Om du gör fel fungerar

ESC-knappen som en backstegsknapp. Tryck på ESC för att ta bort
tecknen och ange sedan de nya siffrorna.

7. Tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Ändring klar och återgår
sedan till föregående meny.

8. Använd NEXT för att gå till alternativet för att ändra tiden och tryck
på ENTER eller tryck bara på [2].

9. Ange den nya tiden i det valda formatet. Om du gör fel fungerar
ESC-knappen som en backstegsknapp. Tryck på ESC för att ta bort
tecknen och ange sedan de nya siffrorna.
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10. Tryck på ENTER för att spara tiden. För 24-timmarsformat visar
manöverpanelen Ändring klar och återgår till föregående meny. För
12-timmarsformatsystem visar manöverpanelen alternativet för val
av AM eller PM. Följ uppmaningarna för att välja ett format och
återgå till föregående meny.

11. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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28.3 Schema

En schemalagd händelse är en funktion som ska utföras automatiskt på
en schemalagd tid av säkerhetssystemet. Du kan ändra den
schemalagda tiden för schemalagda händelser, inaktivera en
schemalagd händelse för att förhindra att den sker automatiskt eller
starta om en tidigare inaktiverad schemalagd händelse. Kontakta
säkerhetsföretaget för att ta reda på vilka schemalagda händelser de
har programmerat för systemet.

Välja en schemalagd händelse som ska ändras:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Inställningar och tryck

på ENTER eller tryck bara på [5].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Schema och ENTER

eller tryck bara på [3].
4. Ange din kod och tryck på ENTER.
5. Använd PREV eller NEXT för att bläddra igenom listan över

schemalagda händelser. Manöverpanelen anger om en schemalagd
händelse är aktiverad, inaktiverad eller ännu inte programmerad.

6. När den schemalagda händelsen som du vill aktivera visas trycker
du på ENTER.

7. Fortsätt till Aktivera en inaktiverad schemalagd händelse eller
Inaktivera en aktiverad schemalagd händelse.

Aktivera en inaktiverad schemalagd händelse:
1. När den schemalagda händelsen som du vill aktivera visas trycker

du på ENTER.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta.
3. Ange den nya tiden i formatet HH:MM. Om du gör fel fungerar ESC-

knappen som en backstegsknapp. Tryck på ESC för att ta bort
tecknen och ange sedan de nya siffrorna.
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4. Tryck på ENTER för att spara tiden och välj AM eller PM.
5. Tryck på ENTER för att välja AM eller tryck på NEXT och sedan

ENTER för att välja PM. Manöverpanelen visar Den schemalagda
uppdateringen är slutförd och återgår sedan till föregående meny.

6. Tryck på ESC för att stänga menyn.

Inaktivera en aktiverad schemalagd händelse:
1. När den schemalagda händelsen som du vill aktivera visas trycker

du på ENTER.
2. Tryck på ENTER för att fortsätta inaktivera den. Manöverpanelens

display indikerar att den schemalagda händelsen är inaktiverad.
3. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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28.4 Manöverpanel

Använd menyn Manöverpanel för att justera manöverpanelens ljusstyrka
och knapptryckningsvolym och aktivera eller inaktivera
knapptryckningstonen.

28.4.1 Ljusstyrka
Använd funktionen Ljusstyrka för att justera ljusstyrkenivån för
manöverpanelens display.

Justera ljusstyrkan för manöverpanelens display:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Inställningar och tryck

på ENTER eller tryck bara på [5].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Manöverpanel och

tryck på ENTER eller tryck bara på [4].
4. Tryck på [1] eller ENTER för att justera ljusstyrka.
5. Tryck på PREV eller NEXT för att justera ljusstyrkenivån.

Ändringarna börjar gälla omedelbart.
6. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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28.4.2 Volym
Använd funktionen Volym för att justera knapptryckningsvolymen för
manöverpanelen.

Justera knapptryckningsvolymen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Inställningar och tryck

på ENTER eller tryck bara på [5].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Manöverpanel och

tryck på ENTER eller tryck bara på [4].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Volym och tryck på

ENTER eller tryck bara på [2].
5. Tryck på PREV eller NEXT för att justera volymnivån. Ändringarna

börjar gälla omedelbart.
6. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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28.4.3 Knapptryckning
Använd funktionen Knapptryckning för att aktivera eller inaktivera
knapptryckningstonen.

Aktivera och inaktivera knapptryckningstonen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Inställningar och tryck

på ENTER eller tryck bara på [5].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Manöverpanel och

tryck på ENTER eller tryck bara på [4].
4. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Knapptryckning och

tryck på ENTER eller tryck bara på [3].
5. Tryck på ENTER för att växla mellan alternativen På och Av.
6. Tryck på ESC för att stänga menyn.

28.4.4 Nattbelysning
Använd menyn Nattbelysning för att aktivera eller stänga av
nattbelysningsfunktionen. Nattbelysningsfunktionen belyser displayen
och knapparna med ett svagt ljus när manöverpanelen inte används,
vilket gör det enklare att hitta manöverpanelen i ett mörkt rum.

Aktivera och stänga av nattbelysningsfunktionen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till alternativet Tryck 5 för menyn

Inställningar eller tryck bara på [5].
3. Använd NEXT för att gå till alternativet Tryck 4 för

manöverkonfiguration eller tryck bara på [4].
4. Använd NEXT för att gå till alternativet Tryck 4 för att ställa in

nattbelysning eller tryck bara på [4].
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5. Använd PREV eller NEXT för att växla mellan alternativen Ja och
Nej.

6. Tryck på ENTER när du visar önskat alternativ för att spara
programmeringen.

7. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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29 Menyn Genvägar för B92x/B91x

Använd genvägar för att snabbt få åtkomst till vanliga funktioner.

Använda en genväg:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Genvägar och tryck på

ENTER eller tryck bara på [6].
3. Använd PREV eller NEXT för att gå till den genväg du vill köra och

tryck sedan på ENTER. Genvägen körs.
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30 Menyn Händelser för B92x/B91x

Använd menyn Händelser för att visa händelseminnet, radera
händelseminnet och visa händelseloggen.

30.1 Visa händelseminne

Säkerhetssystemet lagrar händelser som har inträffat sedan förra
gången minnet tömdes. Använd Visa händelseminne för att visa
händelser som inte har tagits bort tidigare. Varje gång du aktiverar
säkerhetssystemet raderas händelseminnet.

Visa händelseminne:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Händelser och tryck på

ENTER eller tryck bara på [7].
3. Tryck på [1] eller ENTER för att öppna Visa händelseminne.
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30.2 Rensa händelseminnet

Använd funktionen Rensa händelseminnet för att rensa händelseminnet
utan att stänga av och aktivera säkerhetssystemet.

Rensa händelseminnet:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Händelser och tryck på

ENTER eller tryck bara på [7].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Rensa händelseminnet

och tryck på ENTER eller tryck bara på [2].
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30.3 Visa logg

Använd funktionen Visa logg för att granska händelser som lagrats i
säkerhetssystemet. Genom att granska tidigare händelser kan du
identifiera problem. Händelser lagras i centralapparatens minne i följd
efter hur de inträffade och är märkta med datum och tid.

Visa loggen:
1. Öppna Huvudmeny.
2. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Händelser och tryck på

ENTER eller tryck bara på [7].
3. Använd NEXT för att gå till menyalternativet Visa logg och tryck på

ENTER eller tryck bara på [3]. På manöverpanelen visas Ange
startdatum:.

Om du vill visa en del av loggen, ange det datum (MM/DD) som
du vill starta granskningen. Tryck på ENTER.
Om du vill visa hela loggen från den senaste händelsen, tryck på
ENTER utan att ange ett startdatum. Datum och tid för den
senaste händelsen visas. Använd PREV eller NEXT för att förflytta
dig genom händelserna. Om en händelsebeskrivning är längre än
displayen rullar händelsebeskrivningen horisontellt.

4. Tryck på ESC för att stänga menyn.
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31 Manöverpaneler för D1260/D1255

Endast B9512G/B8512G centralapparater har stöd för
manöverpanelerna i D1260- och D1255-serien.

31.1 Översikt över manöverpanel i D1260-serien

1

34

2
2

Area 1     Off

A1 Lobby

Ready to turn on

<Shortcuts Menu>

Förklaring
nummer

Beskrivning

1 Alfanumerisk display

2 Snabbtangenter
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Förklaring
nummer

Beskrivning

3 ENTER

4 CMD-knapp (kommando)

31.2 Översikt över manöverpanel i D1255-serien

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 COMMAND

ESC PREV NEXT ENT

ALL INSTANT DELAY

RESET WATCH

SPECIAL PARTIAL POLICE

BYPASS

MENU YES

1

2

2

1

6

5

3

4

5

3

4
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Förklaring
nummer

Beskrivning

1 Alfanumerisk display)

2 CMD-knapp (kommando))

3 ENTER-knapp

4 PREV- och NEXT-knappar

5 ESC-knapp (avsluta)

6 Systemstatusindikatorer (endast brandmanöverpaneler)

31.3 Översikt över användning

Ditt säkerhetssystem ger snabb åtkomst till funktioner via
manöverpanelmenyerna.

Du initierar funktioner och öppnar menyer med CMD-knappen plus det
ensiffriga eller tvåsiffriga kommandot. För manöverpaneler i D1260-
serien, se menyträdet i Menyträd och kommandon för B94x/B93x, sidan
46. För manöverpaneler i D1255-serien, se menyträdet i Menyträd för
B92x/B91x, sidan 121.
Ange ett kommando genom att trycka på CMD-knappen och sedan det
ensiffriga eller tvåsiffriga kommandot.
Instruktioner för användning av kommandoinitierade menyer, se
avsnittet i den här boken enligt listan i följande tabell. Avsnitten i listan
förklarar stegen som leder till upp till och inkluderar att öppna menyn
du öppnar med kommandot. Följ instruktionerna som gäller
kommandona.
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Kommando Funktion/
meny

För D1260-serien
se

För D1255-serien se

CMD 0 Förbikoppla Förbikoppla, sidan
64

Menyn Förbikoppla,
sidan 138

CMD 0 0 Återställnin
g av
förbikopplin
g

CMD 1 Alla på
(med
fördröjning)

Menyn Alla på, sidan
52

Menyn Alla på, sidan
127

CMD 1 1 Alla på,
direkt

CMD 2 Del på,
direkt

Menyn Del på, sidan
56

Menyn Del på, sidan
131

CMD 3 Del på (med
fördröjning)

CMD 4 7 Återställ
detektorer

Återställa, sidan 69 Återställa, sidan 143

CMD 5 0 Gå till
område

Gå till område,
sidan 79

Gå till område, sidan
153

CMD 5 1 Förläng
stängning

Extend Closing,
sidan 62

Extend Closing, sidan
136

CMD 5 3 Radera
användare

Radera användare,
sidan 94

Radera användare,
sidan 172
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Kommando Funktion/
meny

För D1260-serien
se

För D1255-serien se

CMD 5 5 Ändra kod Ändra kod, sidan 86 Ändra kod, sidan 162

CMD 5 6 Lägg till
användare

Lägg till användare,
sidan 87

Lägg till användare,
sidan 163

CMD 5 9 Visa version Ändringar, sidan 75 Ändringar, sidan 150

CMD 6 Övervakning
släge

Övervakningsläge,
sidan 95

Övervakningsläge,
sidan 173

Obs!
På de här modellerna av manöverpanelen lägger CMD 5 6
endast till användaren och koden. Det går inte konfigurera
användarnamn, behörighetsnivå, fjärrkontroll och
kodbrickor och kort.
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32 Alternativ

Det här avsnittet beskriver tillvalsfunktioner som säkerhetsföretaget kan
ha programmerat åt dig.

32.1 Tvåpersonsregel

Tvåpersonsregeln lägger till ett extra steg i processen för att stänga av
säkerhetssystemet genom att kräva två unika koder som har angetts på
samma manöverpanel för att stänga av ett område. Tvåpersonsregeln är
inaktiverad för SIA-kompatibla system.

Tvåpersonsregeln är:

 aktiverad i systemet.

 inaktiverad i systemet.

Stänga av med tvåpersonsregeln aktiverad:
1. Ange den första koden och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar

en begäran om den andra koden.
2. Ange en andra kod och tryck på ENTER. Den andra koden måste

vara en annan än den första koden. Området stängs av.
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32.2 Tidigt bakhåll

När funktionen Tidigt bakhåll är aktiverad kräver säkerhetssystemet två
koder för att stänga av området. När den första koden anges stängs
området av och Tidig bakhållstid börjar räknas ned (__ minuter).
Användaren måste ange den andra koden innan den tidiga bakhållstiden
går ut. Tidigt bakhåll är inaktiverat för SIA-kompatibla system.

Om den tidiga bakhållstiden löper ut innan en användare anger den
andra koden rapporterar systemet till säkerhetsföretaget att systemet
frånkopplades under hotläget.

Du kan ange den första koden en andra gång som den andra koden.

Du kan ange koderna på samma manöverpanel eller på olika
manöverpaneler (om manöverpanelerna är tilldelade till samma
område).

Tidigt bakhåll är:

 aktiverad i systemet.

 inaktiverad i systemet.
Inaktivera med tidigt bakhåll aktiverat:
1. Ange den första koden och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar

att systemet är avstängt. Tidig bakhållstid börjar räkna ned.
Manöverpanelen visar inte att den tidiga bakhållstiden räknar ned.

2. Du måste ange den andra koden innan den tidiga bakhållstiden går
ut. Varning! Om du inte avbryter uppstår larmöverföring vilket kan
göra att räddningstjänsten rycker ut.
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3. Ange en andra kod och tryck på ENTER. Manöverpanelen visar Kod
2 validerad för att bekräfta att säkerhetssystemet har accepterat
den andra koden och stoppat nedräkningen av tidig bakhållstid.
Systemet skapar inte någon hotlägeshändelse.
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32.3 Begränsningar i säkerhetssystemet

Inte ens det mest avancerade säkerhetssystemet kan garantera skydd
mot inbrott, brand och miljöhot. Alla säkerhetssystem kan misslyckas
med att varna av en rad olika anledningar, inklusive men inte begränsat
till följande:
– Sirener och signalhorn som har placerats utom hörhåll för personer

på avlägsna platser i byggnaden eller i områden som ofta är
avstängda ger inte avsett skydd.

– Om inkräktare får åtkomst via oskyddade inpasseringssektioner kan
inte säkerhetssystemet upptäcka dem.

– Om inkräktarna har tekniska hjälpmedel för att förbikoppla, störa
eller koppla bort hela eller delar av säkerhetssystemet, kan inte
säkerhetssystemet upptäcka inkräktarna.

– Om nätströmmen är av och batteriet saknas eller är urladdat kan
inte säkerhetssystemet upptäcka inbrott.

– Rökdetektorer kan inte upptäcka rök i skorstenar, väggar eller tak
eller rök som är blockerad av en stängd dörr. De kanske inte
upptäcker rök eller brand på andra våningar i byggnaden än den
våning där de är placerade. Rökdetektorer kanske inte kan varna i
tid om brand som orsakats av explosion, felaktig förvaring av
brandfarliga ämnen, överbelastade elektroniska kretsar eller andra
typer av farliga förhållanden.

– Om säkerhetssystemets kommunikationsmetod inte fungerar
(problem med telefonlinje, mobiltelefon eller internet) kan inte
säkerhetssystemet skicka rapporter till säkerhetsföretaget.
Kommunikationsmetoderna är känsliga för försämringar på flera
olika sätt.
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Otillräckligt underhåll och underlåtenhet att testa är de vanligaste
orsakerna till larmfel. Test av systemet en gång i veckan
rekommenderas för att säkerställa att alla systemkomponenter fungerar
korrekt.

Även om du kan sänka dina försäkringspremier genom att ha ett
säkerhetssystem, är inte säkerhetssystemet en ersättning för en
försäkring. Sirener kan inte kompensera för förlust av liv och egendom.
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32.4 Korsade sektioner

Sektioner kan tilldelas till grupper av korsade sektioner. När en sektion i
en grupp med korsade sektioner upptäcker ett larm, startar
centralapparaten korssektionstimern. Om en andra sektion i samma
grupp med korsade sektioner upptäcker ett larm medan
korssektionstimern är aktiv, skickar centralapparaten larmrapporter för
båda sektionerna.

Om en korsad sektion upptäcker ett larm och stannar i larm under hela
korssektionstimern, skickar centralapparaten en larmrapport för endast
den sektionen. Om en punkt i en grupp med korsade sektioner
upptäcker ett larm och återställer när timern fortfarande är aktiv,
skickar systemet en ej verifierad händelse för den sektionen. Ett andra
larm i den första sektionen skapar inte en larmhändelse, utan i stället
en ej verifierad händelse.

Korsade sektioner är:

 aktiverad i systemet.

 inaktiverad i systemet.
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32.5 Brandskydd och utrymning

Bostadsbrand är en av de främsta orsakerna till dödsolyckor. De flesta
brandrelaterade dödsfall inträffar på natten då de boende kvävs i
sömnen av rök- och giftgaser – inte av brännskador. För att minska
risken kan du implementera följande program:
– Gör en utrymningsplan. Rita upp en karta över ditt hem med alla

dörrar och fönster. Diskutera planen med alla i hemmet.
– Ta reda på minst två vägar ut ur varje rum, om det är möjligt.

Kontrollera att alla dörrar och fönster som leder ut är lätta att
öppna.

– Gör upp en mötesplats utomhus (till exempel vid ett träd, en
lyktstolpe eller en postlåda) på säkert avstånd från hemmet där alla
ska samlas.

– Genomför en brandövning på kvällen/natten och under dagen med
alla i hemmet, två gånger varje år.

– Öva med olika utrymningsvägar.
– Lär barnen att utrymma på egen hand om det skulle vara så att du

inte kan hjälpa dem.
– Stäng dörrarna bakom dig när du går ut.

Om larmet ljuder:
– Om röklarmet ljuder, gå ut och stanna där. Gå aldrig tillbaka in för

att leta efter personer eller husdjur.
– Om du behöver utrymma genom rök, rör dig så lågt som möjligt

under röken på väg ut.
– Ring räddningstjänsten när du har kommit ut.
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32.6 System med flera områden

32.6.1 Manöverpanelens räckvidd
Säkerhetsföretaget kan konfigurera ditt säkerhetssystem så att du kan
använda manöverpanelerna för att visa status för och styra endast ett
område, en grupp av områden eller alla områden. De områden som du
kan visa och de områdesfunktioner (åtgärder) som du kan använda på
manöverpanelen utgör manöverpanelens räckvidd.

32.6.2 Behörighetsnivåer
Varje användare av säkerhetssystemet har en tilldelad behörighetsnivå.
En behörighetsnivå avgör hur mycket kontroll användaren har över
funktioner som kräver en kod (till exempel att aktivera ett område). Den
behörighetsnivå som ställts in för varje område i ett system med flera
områden så att en användare kan ha olika nivåer i varje område.

32.6.3 Räckvidd och behörighetsnivåer i kombination
De funktioner du kan använda på manöverpanelen (till exempel att
aktivera Alla på) är begränsade till de områden du har behörighet i och
områdena är inom manöverpanelens räckvidd.

Exempel
Säkerhetssystemet skyddar ett företag som har konfigurerats för tre
områden (kontor, lager och lastning) och tre användare (1, 2 och 3).
Information om manöverpaneler:
– Manöverpanelen i kontorsområdet har räckvidd för alla områden.

(Användarna kan visa status för alla områden – kontor, lager och
lastning.)

– Manöverpanelen i lagret har räckvidd för enbart lagret.
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– Manöverpanelen i leverans har räckvidd för lager och lastning.

Information om användare:
– Användare 1 har behörighet att stänga av och aktivera

kontorsområdet, men ingen behörighet i lager- och
lastningsområdena.

– Användare 2 har behörighet i lager och lastning.
– Användare 3 har behörighet i alla tre områden.

När en användare anger sin kod på en manöverpanel tillåter
säkerhetssystemet användaren att utföra funktioner begränsat till både
användarens behörighetsnivå och manöverpanelens räckvidd. Vad
innebär det för de tre användarna i exemplet? Mer specifikt, vilka
områden aktiveras när användaren aktiverar systemet som Alla på från
varje manöverpanel?

Användare 1 vid kontorets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Alla tre Manöverpanelens räckvidd
omfattar alla tre områdena

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Kontor Användarens behörighet är
begränsad till kontorsområdet

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Endast kontorsområdet
aktiveras.

Användare 1 vid lagrets manöverpanel
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Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Lager Manöverpanelens räckvidd
omfattar endast lagerområdet

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Inget Användarens behörighet är
begränsad till kontorsområdet,
vilket inte omfattas av lagrets
manöverpanelräckvidd

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Inget område aktiveras.

Användare 1 vid lastningsområdets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Lager och
lastning

Manöverpanelens räckvidd
omfattar både lager- och
lastningsområdena

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Inget Användarens behörighet är
begränsad till kontorsområdet,
vilket inte omfattas av
lastningsområdets
manöverpanelräckvidd

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Inget område aktiveras.

Användare 2 vid kontorets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak
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Visa status? Alla tre Manöverpanelens räckvidd
omfattar alla tre områdena

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Lager och
lastning

Användarens behörighet är
begränsad till lager- och
lastningsområdena

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Endast lager- och
lastningsområdena aktiveras.

Användare 2 vid lagrets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Lager Manöverpanelens räckvidd
omfattar endast lagerområdet

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Lager Användarens behörighet
inkluderar lagret som finns
inom manöverpanelen räckvidd

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Endast lagerområdet
aktiveras.

Användare 2 vid lastningsområdets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Lager och
lastning

Manöverpanelens räckvidd
omfattar både lager- och
lastningsområdena
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Utföra
kodskyddade
funktioner?

Lager och
lastning

Användarens behörighetsnivå
och manöverpanelens räckvidd
omfattar både lager och
lastning

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Endast lager- och
lastningsområdena aktiveras.

Användare 3 vid kontorets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Alla tre Manöverpanelens räckvidd
omfattar alla tre områdena

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Alla tre Användarens behörighet
omfattar alla tre områden

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Alla tre områdena
aktiveras.

Användare 3 vid lagrets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Lager Manöverpanelens räckvidd
omfattar endast lagerområdet

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Lager Användarens behörighet
inkluderar lagret som finns
inom manöverpanelen räckvidd
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Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Endast lagerområdet
aktiveras.

Användare 3 vid lastningsområdets manöverpanel

Åtgärd Berört område Orsak

Visa status? Lager och
lastning

Manöverpanelens räckvidd
omfattar både lager- och
lastningsområdena

Utföra
kodskyddade
funktioner?

Lager och
lastning

Användarens behörighetsnivå
och manöverpanelens räckvidd
omfattar både lager och
lastning

Resultat av att aktivera systemet som Alla på? Endast lager- och
lastningsområdena aktiveras.
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Ordlista

Alla på

Aktivera (tillkoppla) både
volymskyddssektioner och
in/ut-sektioner.

Del på

Ett tillkopplingskommando
som aktiverar endast in/
ut-sektionerna.

fel

Ett servicetillstånd som
behöver åtgärdas, till
exempel en trasig tråd.

felpunkt

En sektion som inte är
normal (en dörr eller ett
fönster är öppet).

inpasseringstid

En programmerad
fördröjning av
systemlarmsvar vilken gör
det möjligt att gå in i ett
tillkopplat område genom
korrekt sektion och
frånkoppla området. Om

du frånkopplar innan
fördröjningstiden har löpt
ut, startar systemet ett
larmsvar som kan omfatta
rapporter till
larmcentralen.

knapptryckningston

Signalen hörs varje gång
du trycker på en knapp.

kringgå

Ta bort punkter selektivt
från säkerhetssystemet.
En punkt kan kringgås för
att kunna aktivera skyddet
även om ett fönster är
öppet.

punkt

En identifieringsenhet som
är ansluten till
säkerhetssystemet.
Punkter visas enskilt på
knappsatsen och med
anpassad text. Texten kan
beskriva en viss dörr,
rörelsedetektor,
rökdetektor eller ett
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skyddat område såsom
ÖVERVÅNING eller
GARAGE.

stängningsfönster

En tidsperiod som
programmerats av
säkerhetsföretaget.
Säkerhetsföretaget kan
programmera systemet att
aktiveras i slutet av
fönstret.

utgång

Systemet kan ha utgångar
programmerade för att ge
styrning av enheter som
fastighetsbelysning och
grindar.
Säkerhetsföretaget
programmerar utgångar
för automatisk styrning
och/eller styrning från
manöverpanelen.

utpasseringstid

En programmerad
fördröjning av
systemlarmsvar vilken gör
det möjligt att gå ut när
ett område har

tillkopplats. Underlåtenhet
att gå ut innan
utpasseringstiden löper ut
gör att inpasseringstiden
startar. Systemet måste
då frånkopplas. Om du
frånkopplar innan
fördröjningstiden har löpt
ut, startar systemet ett
larmsvar som kan omfatta
rapporter till
larmcentralen.
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