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Tilläggsinformation

DS7200 användarmanual

Gällande TS50131-3 överrensstämmande
Klassifiering
DS7200 uppfyller säkerhetsgrad (Grade) 2 och miljöklass 2

Larmbegränsning
Systemet är förprogrammerat för larmbegränsning. Efter 3 larm från samma sektion under en tillkopplingsperiod så förbikopplas
sektionen.

Kodkombinationer
Antal kodkombinationer:
4-siffrig kod möjliggör 10 000 kombinationer
5-siffrig kod möjliggör 100 000 kombinationer
6-siffrig kod möjliggör 1 000 000 kombinationer
7-siffrig kod möjliggör 10 000 000 kombinationer
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1.0 Introduktion
1.1

Systeminformation

Larminstallatör:
Telefon:

1.2.3

Övrigt

I denna manual högst upp i alla funktioner står en ruta
som talar om om ni får utföra funktionen eller inte.
Knappsekvensens genväg står i rutan nedanför. Där
anges vilka knappar som skall tryckas och i vilken
ordning.
Exempelvis:
Knappsekvens: [#][4][9]

1.2

Dokumentation

1.2.1 De olika typsnitten
För att påvisa olika saker i texten använd följande
typsnitt:
Fet Stil
Kursiv text
[#][4][9]

[*]+[1]

1.2.2

Visar på viktig text som ni bör läsa
noggrant.
Refererar till en skiss, tabell eller kapitel
i denna manual.
Inramade siffror representerar
knapparna på manöverpanelen. Då de
är bredvid varandra är det en sekvens
av knapptryckningar för en särskild
funktion.
Inramade siffror representerar
knapparna på manöverpanelen. Om det
är tecknet + mellan siffrorna, måste
trycka och hålla nere den 1:a siffran
innan nästa siffra anges. I detta
exempel, tryck och håll nere [*]
knappen, tryck sedan på [1] knappen
för att höja volymen på
manöverpanelen i justeringsläget för
manöverpanel.

Viktigt, Observera, och Varning

I detta dokument finns det några symboler som
utmärker särskilt viktig information. De ser ut enligt
följande:
7JLUJHUTZNCPMFOWJTBSQ«JOGPSNBUJPOTPN
¬SCSBBUUM¬TBJHFOPN
0CTFSWFSBTZNCPMFOWJTBSQ«JOGPSNBUJPO
TPN¬SBWTFEEGSBUUIJOESBI¬OEFMTFS
TPNLBO¬WFOUZSBSJLUJHGVOLUJPOVQQTU«S

1.3

Om Ert Larmsystem
%FUUBTZTUFNJOOFGBUUBSFOJOCZHHE
UFMFGPOVQQSJOHBSF-BSNTZTUFNFULBO
QSPHSBNNFSBTBUUSJOHBVQQFO
MBSNNPUUBHBSFGSMBSNSBQQPSUFS6OEFS
UJEFOMBSNFUSJOHFSMBSNNPUUBHBSFOH«SEFU
JOUFBUUSJOHBQ«UFMFGPOFO*T¬MMTZOUBGBMM
E«EFULBOWBSBQSPCMFNNFE
MBSNNPUUBHOJOHFOLBOUFMFGPOFOWBSB
CMPDLFSBEVQQUJMMNJO E«
DFOUSBMBQQBSBUFOHSVQQSFQBEFGSTLBUU
SJOHBJW¬HMBSNSBQQPSUFO
0N&SUFMFMJOKF¬SEFGFLULBOJOUF
MBSNTZTUFNFUSJOHBJW¬HSBQQPSUFS T«WJEB
JOUF/JIBSFOBMUFSOBUJWVQQSJOHOJOH
JOTUBMMFSBE

Denna användarmanual innehåller instruktioner om
hur Ni använder och underhåller Ert larmsystem. Den
beskriver grundläggande funktioner såsom till/frånkoppling av larmsystemet.
Er larminstallatör har programmerat larmets funktioner
i denna manual, men alla funktioner kanske inte är
aktiverade.
Vissa funktioner kräver att Ni anger Er användarkod.
Ert larmsystem hjälper Er att säkra Ert hem, ägodelar
och Er själva mot inbrott, brand och överfall. Det kan
innefatta en eller flera manöverpaneler,
rörelsedetektorer, rökdetektorer eller dörrkontakter.
Alla dessa enheter är anslutna till centralapparaten,
som med hjälp av avancerade mikroprocessorer
analyserar allt som händer i larmanläggningen.
Alla funktioner styrs från manöverpanelen, både enkla
och avancerade. Dess enkla funktion och handhavande
gör att systemet passar utmärkt både i hemmet och på
kontoret.

7BSOJOHTTZNCPMFOWJTBSQ«JOGPSNBUJPO
TPN¬SBWTFEEGSBUUIJOESBI¬OEFMTFS
TPNLBO¬WFOUZSBSJLUJHGVOLUJPOPDIFMMFS
PSTBLBQFSTPOTLBEBVQQTU«S
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1.4

Larmsystemets grunder

1.4.4

1.4.1

Vad är en sektion?

När Ni tillkopplar kopplas alla kontrollerade sektioner
in. Både volymskydd (rörelsedetektorer) och
skalskyddssektioner (dörrar och fönsterkontakter)
tillkopplas.

En sektion är en detektor eller en grupp av detektorer
anslutna till larmsystemet. Sektionerna identifieras
genom det utrymme det detekterar, ex entré dörr,
sovrum, korridor mm.
1.4.2

Vad är en aktiv sektion?

Till

Figur 1:

När en sektion (ex dörr eller fönster) är stängd
benämns detta som normalläge. När dörren eller
fönstret öppnas säger man att sektionen är aktiv. Vid
Tillkoppling av larmsystemet bör alla sektioner vara i
normalläge, stängda. Det går att tillkoppla systemet
med aktiva sektioner om man använder sig av
funktionen Förbikoppla sektion (för textmanöverpanel,
sidan 14; för lysdiodsmanöverpanel, sidan 33).

MATSAL

Är alla sektioner likadana?

Nej, det är de inte. I grunden finns det två olika typer:
Kontrollerade och 24-timmars.
Kontrollerade sektioner
Kontrollerade sektioner larmar för inbrott då larmet
är tillkopplat, men ej då larmet är frånkopplat. Dessa
sektioner kan vara direktlarmande alternativt
inpasseringsfördröjda. Detta så att man hinner fram till
manöverpanelen för att frånkoppla larmanläggningen.
När Ni kopplar Till anläggningen finns möjlighet att
tillkoppla alla kontrollerade sektioner eller endast vissa
förprogrammerade sektioner (Skalskydd eller Delvis
Till).
24-timmars Sektioner
24-timmars sektioner är alltid tillkopplade, oavsett om
larmanläggningen är tillkopplad eller inte. Det finns två
olika typer av 24-timmars sektioner, brandsektioner
samt ej brandsektioner.
• Brandsektioner: Brandsektioner detekterar rök
alternativt värme. De är alltid tillkopplade och
stängs inte av.
• Ej brandsektioner: Dessa sektioner är alltid
tillkopplade och stängs inte av.

KÖK

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM
VARDAGSRUM

Ni kan läsa av om det finns aktiva sektioner genom att
ange användarkod följt av [*] i frånkopplat läge.
1.4.3

Till

– Sektion som aktiveras vid tillkoppling
1.4.5

Skalskydd/Delvis Till

Då Ni tillkopplar endast Skalskydd eller Delvis Till
kopplas endast vissa kontrollerade sektioner in.
Er larminstallatör har förprogrammerat in vilka
sektioner som kopplas in vid Skalskydd.
Skalskydd och Delvis till kan innefatta t ex alla
ytterdörrar och fönster, eller 1: a våningen i ett 2våningshus.
Ni kan själv välja vilka sektioner som skall kopplas till
vid Delvis Till, För textmanöverpanel se sidan 13. För
lysdiodsmanöverpanel, se sidan 34.
Figur 2:

Skalskydd/Delvis

MATSAL

KÖK

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM
VARDAGSRUM

–
–

Sektion som aktiveras vid till av
skalskydd
Sektion som inte aktiveras vid till av
skalskydd
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1.5

Begränsningar i larmsystemet

Inte ens det mest avancerade larmsystem kan garantera
täckning av alla upptänkliga hot, inbrott eller bränder.
Det finns alltid begränsningar och kompromisser i alla
system:
• Om sirener eller högtalare är placerade utom
hörhåll på ensliga, avskilda områden där
människor sällan vistas minskar den önskade
effekten av larmet.
• Om inkräktare får tillträde genom olarmade
sektioner kan systemet inte detektera deras
närvaro.
• Om inkräktare har tekniken och kunskapen om
hur just Er anläggning kan frånkopplas alternativt
störas ut, kan systemet ej detektera deras närvaro.
• Om nätspänningen är borta och backupbatteriet är
trasigt, slut eller borta kommer ej systemet att
fungera.
• Rökdetektorer kan ej detektera rök inne i
ventilationsrör eller i utrymmen som är blockerade
av dörrar och väggar. De kommer ej heller att
kunna varna i tid för bränder startade av
explosioner eller bränder med explosionsartat
brandförlopp.

1.6



Som en del i utrymningsplanen bör det finnas en
plats där alla familjemedlemmar i förväg kommit
överens om att träffas då de tagit sig ut ur huset. På
detta sätt är det lätt att kontrollera att alla klarat sig
ut.
Om det visar sig vara ett falskt larm skall sirenen
tystas, detektorerna återställas och vaktbolag
meddelas att larmet var oavsiktligt.

•

Figur 3:

Placering av rökdetektorer

SOVRUM

HALL

SOVRUM

VARDAGSRUM

MATSAL

KÄLLARE

ALLRUM

MATSAL

KÖK

VARDAGSRUM

SOVRUM

SOVRUM

SOVRUM

Brandsäkerhet och utrymning

Bränder i hem är en mycket vanlig orsak till dödliga
olyckor i hemmiljö. De flesta brandrelaterade
dödsfallen beror på kvävning då man i sömnen andas
in rök och giftiga brandgaser. För att minska dessa
risker bör man vidta följande punkter.
• Minimera brandfaror. Sängrökning, rengörning
med brandfarliga vätskor såsom bensin, lämna
barn utan övervakning, lämna levande ljus utan
övervakning är vanliga brandorsaker.
• Installera ett brandvarningssystem. Den primära
uppgiften för detta är att ge tidigast möjliga
förvarning för att ge så mycket tid som möjligt till
utrymning.
• En rökdetektor bör finnas i anslutning till varje
sovutrymme i huset.
• Utarbeta en utrymningsplan och öva denna. Om
olyckan skulle vara framme kan tiden för
utrymning vara mycket kort innan röken och
gaserna blir dödliga. Det är viktigt att samtliga
familjemedlemmar vet hur de skall utrymma på
säkraste sätt.
• Ha minst två olika utrymningsvägar planerade.
Då trapphus och hall kan vara blockerade av eld
och rök bör utrymning genom exempelvis fönster
också kunna vara ett alternativ. Om sovutrymmen
inte är placerade i markplan kan exempelvis en
repstege vara ett viktigt komplement.



•

1.7

Underhåll och service

Detta larmsystem kräver mycket lite service. Däremot
bör Ni kontrollera systemets funktion varje vecka för
att säkerställa att alla funktioner är OK.
Om Ni skulle upptäcka något fel i anläggningen, försök
inte laga detta själv, utan kontakta istället Er
larminstallatör.
Se sida 3 för Larminstallationsföretag och
kontaktperson.

1.8

Spänningsfel

Om knappsatsen indikerar spänningsfel och ni har
spänning i övriga huset kan det vara ett fel i
transformatorn eller säkringen i denna.
Försök inte laga detta fel, utan kontakta omedelbart Er
larminstallatör för service.
Om transformatorn är ansluten, kontrollera att
säkringen för denna i husets proppskåp är hel.

1.9

Rengörning av manöverpanelen

Om manöverpanelen blir smutsig, fukta då en trasa
och torka av.
Spraya absolut inga vätskor på manöverpanelen då
dessa kan orsaka kortslutningar i kretskorten i
manöverpanelen.
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2.0 Manöverpaneler

2.1

Detta avsnitt behandlar funktioner för både DS7447E
textmanöverpanel och DS7445i lysdiodsmanöverpanel.

DS7447E textmanöverpanel och DS7445i
lysdiodsmanöverpanel har båda 21 knappar för att
kunna utföra funktionerna beskrivna i Tabell 1:

Utseendet på Er manöverpanel kan skilja sig något från
dem som visas nedan. Däremot är instruktionerna de
samma för alla manöverpaneler.
Figur 4:

Tabell 1: Knapparnas funktioner

Knapp

    

Textmanöverpanel

1

Manöverpanelens knappar

2




Till
Status
Spänning

5JMM

Brand

Till
1

2

3

Från

4

5

6

Skalskydd

7

8

9

EJ
F ördröjd

*

0

#

3

FBK

4LBMTLZEE

System
Återställn

1 – Systemstatus dioder
2 – Textdisplay
3 – Funktionsknappar
Figur 5:

'S«O

&+'SESKE

Lysdiodsmanöverpanel

'#,

1
2

4ZTUFNºUFSTU¬MMO
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1 2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till
1

2

3

Från

4

5

6

Skalskydd

7

8

9

EJ
Fördröjd

*

0

#

FBK

3

System
Återställn

1 – Systemstatus dioder
2 – Sektionstatus dioder
3 – Funktionsknapper

Funktion
"OW¬OEEFOVNFSJTLBLOBQQBSOBGS
BUUBOHFLPEPDIGSEFPMJLB
NFOZWBMFO
"OW¬OE<>GSCMBTFTZTUFNTUBUVT
5SZDL< >LOBQQFOGSBUUTUFHBWJEBSFJ
EJOBNFOZWBM
5SZDLQ«<5JMM>LOBQQFOGSBUU
UJMMLPQQMBIFMBBOM¬HHOJOHFO4FTJEBO
PDIGSNFSEFUBMKFS
7JEUSZDLQ«<'S«O>TU¬OHTEFEFMBSBW
MBSNFUBWTPNBOW¬OEBSLPEFO TPN
PDLT«N«TUFBOHFT BWPDIMKVEBOEF
MBSNUZTUOBS
5SZDLQ«LOBQQFO<4LBMTLZEE>GSBUU
UJMMLPQQMBFOEBTUTLBMTLZEEFU4F
TJEBOPDIGSNFSEFUBMKFS
5SZDLQ«LOBQQFO<&+'SESKE>GSBUU
UJMMLPQQMBBOM¬HHOJOHFOVUBOO«HPO
JOQBTTFSJOHTGSESKOJOH4FTJEBO
PDIGSNFSEFUBMKFS
'SBUUGSCJLPQQMBFOFMMFSGMFSB
TFLUJPOFSUSZDL<'#,>LOBQQFO'S
NFSJOGPTFTJEBOPDIGSGMFS
EFUBMKFS
5SZDL<4ZTUFNºUFSTU¬MMO>,OBQQFOGS
BUU«UFSTU¬MMBMBSNTZTUFNFU4FTJEBO
PDIGSNFSEFUBMKFS

Vissa specialknappar kan programmeras av
larminstallatören att ringa iväg speciella larm. För att
generera dessa larm måste knappen tryckas in två
gånger.
Special knappar:
[A] Knapp= __________________________________
[B] Knapp= __________________________________
[C] Knapp= __________________________________

Procedurer för textpanel börjar på sidan 9 samt på
sidan 29 för lysdiodsmanöverpanel.
-ZTEJPETNBOWFSQBOFMFOLBOFOEBTUWJTB
TFLUJPOFMMFSBOW¬OEBSF%F
GVOLUJPOFSTPNLS¬WFSWJTOJOHBWIHSF
TFLUJPOTOVNNFSLBOJOUFHSBTGS«OEFOOB
NBOWFSQBOFM
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2.2

Manöverpanelens toner

Båda manöverpanelerna genererar olika toner och
tänder upp dioder på olika sätt för att påkalla
uppmärksamhet vid olika systemhändelser. Se Tabell 2
för förklaring av respektive manöverpanels ton.
Tabell 2: Manöverpanel tonbeskrivningar

Beskrivning
%«FOCSBOETFLUJPOBLUJWFSBT
LPNNFSFOUPOBUUMKVEBJTFL LPSU
UZTUOBETFLUPOPTW5SZDL,0%
GSBUUUZTUB
*OCSPUUTMBSN
0NFOJOCSPUUTTFLUJPOBLUJWFSBTE«
MBSNFU¬SUJMMLPQQMBULPNNFSFO
@@@@@@@@@@
JI«MMBOEFUPOBUUMKVEB5POFO
LPNNFSBUUMKVEBVOEFSEFOUJETPN
JOTUBMMBUSFOQSPHSBNNFSBU5SZDL
,0%GSBUUUZTUB
4BCPUBHF
%«O«HPOEFUFLUPSFKGVOHFSBSTPN
@@@@@@@@
EFOTLBMMMKVEFSFOLPSUUPOGMKUBW
@@@@@@@@
FOMJUFM¬OHSFQBVT
,OBQQUSZDL
,PSUQJQE«O«HPOLOBQQUSZDLT
JOEJLFSBSBUULOBQQUSZDLOJOHFO¬S
@
BDDFQUFSBE
*OQBTTFSJOHTWBSOJOH %FOOBWBSOJOHTUPOG«S/JE«/J
@@@@@@
QBTTFSBSJOJFOJOH«OHTGSESKE
@@@@
TFLUJPO%FUUBT«BUU/JLPNNFS
JI«HBUUBWBLUJWFSBMBSNFUJOOBO
4OBCC 
JOQBTTFSJOHTUJEFOMQFSVUPDIMTFS
JOCSPUUTMBSN
6UQBTTFSJOHTWBSOJOH %«MBSNFULPQQMBUTUJMMTUBSUBSFO
@@@@
VUQBTTFSJOHTUPOTPNMKVEFSVOEFS
@@@@
IFMBVUQBTTFSJOHTUJEFOGS
-«OHTBN 
JOVUQBTTFSJOHTTFLUJPOFO
'FM
0N/JUSZDLFSQ«FOGFMBLUJHLOBQQ
G«S/JUSFLPSUBQJQ TBNNBTPN
@@@@@@
TBCPUBHFNFOEFOOBVQQSFQBTFK
0,
%FOOBUPOG«S/JE«
LOBQQUSZDLOJOHFOBDDFQUFSBT UFY
@@
S¬UULPEJONBUBE
%BHWBSOJOH
.BOWFSQBOFMFOHFOFSFSBSFOUPO
GSBUUVQQN¬SLTBNNB&SQ«BUUFO
@@
EBHWBSOJOHTTFLUJPO¬SQQFO4F
TJEBOPDIGSNFSEFUBMKFS
4JTUB$IBOTFO
6OEFSVUQBTTFSJOHTUJEFOTTJTUB
@@@@@@
TFLVOEFSHFOFSFSBTEVCCFMQJQFO
@@@@
H«OHQFSTFLVOE
4OBCC 

2.3

Systemstatusdioder

Se Tabell 3 och Tabell 4 för Systemstatusdiod
beskrivningar för respektive manöverpanel.
Tabell 3: Textmanöverpanel systemstatusdiod

Lysdiod
5JMM

Ton (tondiagram)
#SBOEMBSN
@@@@@@@@




4UBUVT

4Q¬OOJOH
#SBOE

Status
Beskrivning
-ZTFSGBTU -BSNTZTUFNFU¬SUJMMLPQQMBU 
BOUJOHFOIFMUFMMFS4LBMTLZEENFE
JOQBTTFSJOHTGSESKOJOH
-«OHTBN -BSNTZTUFNFU¬SUJMMLPQQMBU 
BOUJOHFOIFMUFMMFS4LBMTLZEENFO
CMJOL
VUBOJOQBTTFSJOHTGSESKOJOH
4M¬DLU
-BSNTZTUFNFU¬SGS«OLPQQMBU
-ZTFSGBTU ,MBSUGSUJMMLPQQMJOH
0NS«EF¬SJUFTUM¬HF 4ZTUFN
-«OHTBN •
5FTUFMMFS(«OH5FTU FMMFS
CMJOL
0NS«EFU¬SJEFTJTUB
NJOVUFSOBJ(«OH5FTU
•
.BOWFSQBOFMFOWJTBSFUU
BOOBUPNS«EF¬OTJUU
VSTQSVOHMJHB
•
4ZTUFNFMMFSTFLUJPOTGFM FK
"$GFM 
• &OBOOBONBOWFSQBOFMJ
TBNNBPNS«EF¬SVQQUBHFO
4OBCC
*OQBTTFSJOHTWBSOJOHFO¬SBLUJW
CMJOL
4M¬DLU
&KLMBSUGSUJMMLPQQMJOH
-ZTFSGBTU /¬UTQ¬OOJOH0,
4M¬DLU
/¬UTQ¬OOJOHTBLOBT
4OBCC
#MJOLBSTOBCCUO¬SFOCSBOETFLUJPO
CMJOL
MBSNBS

#PTDI4FDVSJUZ4ZTUFNT]]'6
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Tabell 4: Lysdiodmanöverpanel systemstatusdiod

Lysdiod
5JMM

4UBUVT

4Q¬OOJOH
#SBOE
'FM
4JSåO
5ZTUBE

4BCPUBHF
4LBMTLZEE



2.4

Status
Beskrivning
-ZTFSGBTU -BSNTZTUFNFU¬SUJMMLPQQMBU 
BOUJOHFOIFMUFMMFS4LBMTLZEENFE
JOQBTTFSJOHTGSESKOJOH
-«OHTBN -BSNTZTUFNFU¬SUJMMLPQQMBU 
BOUJOHFOIFMUFMMFS4LBMTLZEENFO
CMJOL
VUBOJOQBTTFSJOHTGSESKOJOH
4M¬DLU
-BSNTZTUFNFU¬SGS«OLPQQMBU
-ZTFSGBTU ,MBSUGSUJMMLPQQMJOH
0NS«EF¬SJUFTUM¬HF
-«OHTBN •
TZTUFNUFTUFMMFSH«OHUFTU 
CMJOL
FMMFSPNS«EFU¬SJEFTJTUB
NJOVUFSOBJH«OHUFTU
•
4ZTUFNFMMFSTFLUJPOTGFM FK
"$GFM 
• &OBOOBONBOWFSQBOFMJ
TBNNBPNS«EF¬SVQQUBHFO
4OBCC
*OQBTTFSJOHTWBSOJOHFO¬SBLUJW
CMJOL
4M¬DLU
&KLMBSUGSUJMMLPQQMJOH
-ZTFSGBTU /¬UTQ¬OOJOH0,
4M¬DLU
/¬UTQ¬OOJOHTBLOBT
4OBCC
#MJOLBSTOBCCUO¬SFOCSBOETFLUJPO
CMJOL
MBSNBS
-ZTFSGBTU 4ZTUFNGFMPDIFMMFSTFLUJPOTGFM
4M¬DLTO¬SGFMFUBWIK¬MQUT
-ZTFSGBTU -BSNFUIBSUZTUBUTNFE
BOW¬OEBSLPE-ZTEJPETM¬DLTE«
<>LOBQQFOUSZDLTGSBUU
«UFSTU¬MMBMBSNFU
-ZTFSGBTU 4FLUJPOTTBCPUBHFQ«US«ECVOEFO
FMMFSSBEJPTFLUJPO
-ZTFSGBTU -BSNTZTUFNFU¬SUJMMLPQQMBU 
4LBMTLZEENFE
JOQBTTFSJOHTGSESKOJOH
-«OHTBN -BSNTZTUFNFU¬SUJMMLPQQMBU 
4LBMTLZEEVUBO
CMJOL
JOQBTTFSJOHTGSESKOJOH

Logga ut ur systemet

Larmsystemet kommer ihåg senaste knapptryckningen
i ca 10 sekunder.
För att logga ut ur systemet, tryck [#] knappen två
gånger.
“Loggat Ut” kommer upp på DS7447E
manöverpanelens display.

"OW¬OEBUFYUNBOWFSQBOFM

3.0 Använda textmanöverpanel
3.1

Skärmsläckare
Skärmsläckare ej aktiv.
Skärmsläckare aktiv.
Tom display visas vid skärmsläckare.
Datum/tid/valbar text visas vid skärmsläckare.

Beskrivning
Om skärmsläckare är aktiverad eller endast visar
datum/tid, tryck er kod.
Om ert larm är tillkopplat, fortsätt med att trycka på
[Från] om ni vill frånkoppla larmet. Om ni endast vill
aktivera manöverpanelen utan att Frånkoppla larmet,
behöver Ni endast ange koden.
Om inga fler knapptryckningar görs kommer
manöverpanelen att släckas igen efter ca 30 sekunder.
Endast Spänningsindikering kommer att fortsätta lysa.
Tryck er användarkod för att “väcka upp”
manöverpanelen igen.
Då ni angett er kod kommer manöverpanelerna att
aktiveras. Om larmet var tillkopplat innan kommer det
att fortsätta att vara tillkopplat till dess att ni trycker
koden igen och sedan [Från].
Ni kan manuellt släcka alla manöverpanelerna i samma
område genom att trycka [#] knappen två gånger. Ni
har nu loggat ut. Displayen är blank (eller
datum/tid/valbar text visas).

3.2

Kontrollera systemstatus

Då larmet är frånkopplat, tryck [#] knappen för att visa
aktuell system status.
Tabell 5: Textmanöverpanel systemstatus
meddelanden

Meddelande
4ZTUFN0,

Beskrivning
5BMBSPNBUUJOHBGFMGJOOTJTZTUFNFU
5BMBSPNBUUEFUGJOOTFUUGFMJ
4ZTUFNGFM
TZTUFNFU4FKontrollera systemfel
5SZDL
Q«TJEBOGSNFSJOGPSNBUJPO
BOH«FOEFWBEGSGFMEFULBOWBSB
"LUJWBTFLUJPOFS 5BMBSPNBUUTZTUFNFUIBSQ«WFSLBEF
5SZDLGSBUUWJTB TFLUJPOFS4FVisa aktiva sektionerQ«
TJEBOGSNFSJOGPSNBUJPO
TFLUJPOFS

På DS7445i manöverpanelen, slutar statusindikering att
blinka för att indikera att Ni loggat ut.

#PTDI4FDVSJUZ4ZTUFNT]]'6
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3.3

Tysta larm

3.4

Justera manöverpanelen
  Jag kan utföra denna funktion.

Knappsekvens: Ange kod

  Jag kan ej utföra denna funktion.

Beskrivning
Vid larm kommer sirener och manöverpaneler att ljuda
och displayen visa larmande sektioner.
Åtgärd
Manöverpanelen visar sektionen som larmar.
Larm Sekt 4
Vardagsrum

Procedur
1. Tryck er kod för att tysta och frånkoppla.
2. Displayen fortsätter visa de larmande sektionerna:
Tystade larm
listade nedan.
Larm Sekt 8
Rörelsedetektor
För att ta bort
tystade larm

Knappsekvens: [#][4][9]
Beskrivning
Denna funktion justerar manöverpanelens ljudvolym
och bakgrundsbelysning.
Utförande
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][9]. Det kan vara så att
manöverpanelen ber er att ange er kod.
3. För att justera volymen, tryck och håll nere [*]
knappen, tryck samtidigt på [1] för att höja
volymen, eller på [4] för att minska volymen.
4. För att justera bakgrundsbelysningen, tryck och
håll nere [*] knappen, tryck samtidig ner [3] för att
öka ljuset, eller [6] för att minska ljuset.
5. Tryck [#] för att avsluta denna funktion.

3.5

Frånkoppla


 Jag kan utföra denna funktion.
  Jag kan ej utföra denna funktion.

Från display,
håll ner #.

Tryck och håll nere [#] knappen för att kvittera
bort larmmeddelandena från displayen. Om ni vill
läsa av sektionerna som larmade igen efter det att
Ni kvitterat bort dem, se Visa larmminne på sidan
19.
Om det är ett sabotagelarm, visas texten Sabotage på
översta raden i displayen på manöverpanelen:
Sabotage Sekt 4
Vardagsrum

Det är samma åtgärd för att tysta sabotagelarm som
beskrivits ovan för inbrottslarm.
Då ett larm visas när larmet är tillkopplat , visas det 1:a
larmet enligt nedan :

Knappsekvens: Ange kod
Beskrivning
Tryck er kod för att frånkoppla. Då larmet är
tillkopplat måste ni passera in genom en förbestämd
inpasseringsdörr för att förhindra att larmet löser ut
direkt. Då denna dörr öppnas startar en
inpasseringssummer att ljuda i manöverpanelen. Ni
måste nu ange er kod för att frånkoppla larmet innan
inpasseringstiden löper ut.
0N/JH«SJOHFOPNGFMESSFMMFSJOUF
'S«OLPQQMBSMBSNFUJUJE LBOMBSNPSTBLBT
0NMBSNFUTUBSUBS 'S«OLPQQMBMBSNFUNFE
FSLPEPDILPOUBLUBHFOBTUFSUWBLUCPMBH
GSBUUIFKEBFWFOUVFMMVUSZDLOJOH

1:a Larm Sekt.8

Utförande

Rörelsedetektor

Då larmet är tillkopplat, lyser Tillindikering fast.
Beroende på hur larmet är tillkopplat visar displayen
antingen “Tillkopplat”, “Skalskydd till” eller “Delvis
till”.

För att återställa Brandlarm, tryck [Systemåterställning]
eller [#][4][7] två gånger.

Tryck Er kod för att frånkoppla. Då larmet är
frånkopplat och inga sektioner är påverkade, visas ett
statusmeddelande (som ställts in av Er installatör).
Smiths Bostad
Klar för Till
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3.6

Tillkoppla
/JCSM¬NOBEFUUJMMLPQQMBEFPNS«EFU
JOOBOVUQBTTFSJOHTUJEFOH«SVU0N/J
QBTTFSBSVUFGUFSUJEFOPSTBLBS/JFUUMBSN

Beskrivning
Det finns tre olika sätt att koppla Till larmet:
• Till: Använd denna funktion för att tillkoppla alla
sektioner i larmet. Då ni trycker [Till] eller [#][1],
startar utpasserings-timern sin nedräkning.
• Skalskydd: Skalskyddet innefattar endast vissa
sektioner av larmet, de andra förblir olarmade. Då
ni trycker [Skalskydd] eller [#][2], startar
utpasserings-timern sin nedräkning. Er
larminstallatör konfigurerar vilka sektioner som
skall ingå i Skalskyddet.
• Delvis Till: Delvis Till innefattar endast vissa
sektioner av larmet. Dessa sektioner konfigurerar
ni själv, övriga sektioner förblir olarmade. Se Välj
Delvis Till sektioner på sidan 12. Då ni trycker [#][3],
startar utpasserings-timern sin nedräkning.
Ni kan även Tillkoppla systemet utan Inpasseringstimer
eller utgångston. Se Tabell 6 för tillkopplingssekvenser.
Tabell 6: Tillkopplingssekvenser

Tillkopplingsval
5JMM
5JMMVUBO
JOQBTTFSJOHT

WBSOJOH 
5JMMVUBO
VUH«OHTUPO
4LBMTLZEE
4LBMTLZEEVUBO
JOQBTTFSJOHTWBSOJ
OH
4LBMTLZEEVUBO
VUH«OHTUPO

Knappsekvens
<5JMM>FMMFS<><>
<5JMM><&+'SESKE>FMMFS<><><&+
'SESKE>
5SZDLPDII«MM<5JMM>FMMFSUSZDL<>PDI
TFEBOUSZDLPDII«MMOFSF<>
<4LBMTLZEE>FMMFS<><>
<4LBMTLZEE><&+'SESKE>FMMFS<><><
&+'SESKE>
5SZDLPDII«MMOFSF<4LBMTLZEE> FMMFS
USZDL<>PDITFEBOUSZDLPDII«MMOFSF
<>
<><>
<><><&+'SESKE>

%FMWJT5JMM
%FMWJT5JMMVUBO
JOQBTTFSJOHT
WBSOJOH
%FMWJT5JMMVUBO
5SZDL<>PDITFEBOUSZDLPDII«MM
VUH«OHTUPO
OFSF<>

5JMMLPQQMJOHVUBOJOQBTTFSJOHTWBSOJOHUBSCPSU
JOH«OHTGSESKOJOHFOQ«BMMBFOUSåTFLUJPOFS FYFNQFMWJT
FOUSåESSFO 0NFOFOUSåTFLUJPOQQOBTE«MBSNFU¬S
UJMMLPQQMBU MBSNBSTZTUFNFUPDIFWFOUVFMMBTJSFOFSTUBSUBS

5JMMLPQQMJOHVUBOVUH«OHTUPOUZTUBSVUQBTTFSJOHTTVNNFSO
PDIGSEVCCMBSVUQBTTFSJOHTUJEFO

"OW¬OEBUFYUNBOWFSQBOFM

Procedur
Då systemet är klart för att tillkopplas visas texten
“Klar för Till” Detta betyder att alla sektioner är i
normalläge (exempelvis, inga fönster eller dörrar
öppna och ingen rör sig i lokalerna framför
rörelsedetektorer).
Smiths Bostad
Klar för Till

Om er manöverpanel visar ett meddelande om att
systemet inte är klart för Till (exempelvis ”Ej klar”),
kontrollera då alla fönster och dörrar att de är stängda,
eller om något är framför en rörelsedetektor. Ni kan
också trycka på [*] för att se vilken sektion som är
öppen.
Om alla larmade dörrar och fönster är stängda och
inga rörelsedetektorer är påverkade och
manöverpanelen fortfarande visar ”Ej klar,” kontakta er
larminstallatör.
1. Kontrollera att alla sektioner är stängda/normala.
Om ert system har en aktiv sektion (dörr eller
fönster öppen), kan ni antingen stänga den eller
förbikoppla den. Se Förbikoppla/återinkoppla
sektioner på sidan 14.
2. Tryck din kod.
3. Tryck [Till] knappen eller [#][1].
4. Utpasseringstimern startar sin nedräkning (detta
exempel 60 sekunder). Tillindikering tänds.
Lämna nu byggnaden.
60 sekunder till
Tillkoppling.

Ni kan göra följande under utpasseringstiden:
• Tryck [EJ Fördröjd] för att tillkoppla utan
inpasseringsvarning
• Tryck [FBK] för att förbikoppla sektioner
• Tryck din kod för att Frånkoppla larmet
Under de sista 10 sekunderna av utpasseringstiden
tillåter manöverpanelen en “sista chans” att frånkoppla
larmet. Under denna tid ljuder manöverpanelen med
en speciell ton. Systemet kopplas sedan till.
Tillindikering fortsätter att lysa.
Smiths Bostad
Tillkopplat
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3.7

Välj Delvis Till sektioner

3.8

Jag kan utföra denna funktion.

Tillkoppla med sabotage eller
systemfel
Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][6][5]
Beskrivning
Beskrivning
Använd denna funktion för att bestämma vilka
sektioner som skall kopplas till vid Delvis Till. Detta
tillåter er att ha vissa delar av larmet tillkopplade
samtidigt som ni kan röra er fritt i andra utan att orsaka
larm.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][6][5]. Manöverpanelen frågar efter er
kod.
Manöverpanelens display scrollar följande:
Sekt 2 delv. Nej
Entredörr

Om Ni försöker tillkoppla larmet med systemfel eller
med sabotage på någon sektion, kommer
manöverpanelen att avge tre korta pip, felton (se
Tabell 2 på sidan 8).
Ett sabotagefel eller ett systemfel kräver att larmet
tvingas att tillkoppla. Se Forcerad tillkoppling på
sidan 12 för forcerad tillkopplingsinstruktion.
Följande felmeddelande kan visas då ni försöker
tillkoppla.
Sabotage!
ej tillkoppla!

Om ett allvarligt fel finns i systemet visas följande
meddelande.
Fel!

Kan

ej tillkoppla!

Tryck 2 * för
Sekt40 delv. Ja

Kan

Om t ex ett Data Busfel, eller ett nätfel finns, visar
manöverpanelen följande.

Sekt 3 delv. Ja

Fel! Forcerad

Hall

Tillkoppl. krävs

Tryck 2 * för

3.9

Forcerad tillkoppling

Sekt 3 delv. Nej

Jag kan utföra denna funktion.

Avsluta med #.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Beskrivning
3.

4.




Ange det sektionsnummer ni vill skall kopplas till
vid Delvis Till, och sedan [*]. Upprepa denna
procedur tills ni valt samtliga sektioner ni önskar
vara med i Delvis Till.
• Ja: Sektionen är vald att ingå i Delvis Till
• Nej: Sektionen är vald att inte ingå i Delvis
Till
Tryck [#] för att avsluta denna funktion.

Systemet forcerar tillkopplingen trots att sektioner är
öppna/aktiva. Så länge som de är påverkade/öppna är
de bortkopplade ur systemet och ger inga larm. Om de
återgår till normalläge innan larmet kopplas Från
återinkopplas de i systemet och skyddar mot inbrott.
Om en sektion öppnas efter utpasseringstiden startat
sin nedräkning visas detta i manöverpanelen. Om
sektionen fortafarande är påverkad/öppen efter
utpasseringstiden gått ut genereras ett inbrottslarm.

#PTDI4FDVSJUZ4ZTUFNT]]'6

DS7200V2-SWE ] "OW¬OEBSNBOVBM]

3.9.1

Forcerad tillkoppling med normal
utpasseringstid och utgångston

Procedur
1. Tryck din kod.
2. Tillkoppla larmet med någon av följande metoder:
• Till: Tryck [Till] eller [#][1]
• Skalskydd: Tryck [Skalskydd] eller [#][2]
• Delvis Till: Tryck [#][3]
Om en sektion är öppen, visar manöverpanelen
följande:
Sekt 5 öppen,
Sektions Text
För förbikoppl.
Av sektion 5
Tryck 5 *.

3.

Upprepa nu sekvensen från steg 2 ovan som ni
använde er av (exempelvis, om ni tryckte [Till] i
steg 2, tryck då [Till] igen). Följande meddelande
scrollar över displayen:
Forcerad
tillkoppling
60 sekunder till
Tillkoppling.
1 sektioner är
forcerade.

Displayen ovan använder utgångstid på
60sekunder och endast en sektion är forcerad.

3.9.3

Forcerad Skalskydd eller Delvis Till

Beskrivning
Systemet kan forcera tillkoppling av Skalskydd och
Delvis Till.
Procedur
Följ följande tre steg för att forcera Skalskyddet:
1. Tryck [Skalskydd] eller [#][2].
2. Följ stegen i Forcerad tillkoppling med normal
utpasseringstid och utgångston, eller följ stegen i
Forcerad tillkoppling utan utgångston.
Följ följande tre steg för att forcera Delvis Till:
3. Tryck [#][3].
4. Följ stegen i Forcerad tillkoppling med normal
utpasseringstid och utgångston, eller följ stegen i
Forcerad tillkoppling utan utgångston.

3.10

Visa aktiva sektioner

Knappsekvens: [*]
Beskrivning
För att kunna tillkoppla larmet måste alla sektioner,
dörrar/fönster, vara stängda. Se Vad är en aktiv sektion?
på sidan 5 för en definition på öppen sektion.
Använd denna funktion för att kontrollera vilken
sektion det är som är öppen.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [*] knappen.
3. Manöverpanelen scrollar genom de öppna
sektionerna:

Utgångstid och forcerade sektioner kan variera.
3.9.2 Forcerad tillkoppling utan utgångston
1. Tryck din kod.
2. Tillkoppla larmet med någon av följande metoder:
• Till: Tryck [Till] eller [#][1]
• Skalskydd: Tryck [Skalskydd] eller [#][2]
• Delvis Till: Tryck [#][3]
3. Då “Sekt Aktiv” meddelandet visas (se display
under Steg 2 i föregående kapitel), tryck då samma
kommando igen.
Exempelvis om Ni tillkopplat larmet med tryck
och håll nere [Till] knappen, tryck [Till] knappen
igen. Tryck inte och håll nere igen.

"OW¬OEBUFYUNBOWFSQBOFM

Sekt 2 öppen,
Entrédörr
Sekt 7 öppen,
Bakdörr

4.

5.

Stäng de öppna sektionerna (till exempel, stäng
ytterdörren). Se Förbikoppla/återinkoppla sektioner för
mer information.
Så snart sektionerna är i normalläge, stängda, eller
förbikopplade är systemet klart att larma.

“Forcerad tillkoppling” visas och den dubblerade
utpasseringstiden börjar. Manöverpanelen avger
ingen utpasseringston.
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3.11

Förbikoppla/återinkoppla sektioner

3.12

Ändra datum och tid

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [FBK] eller [#][0]

Knappsekvens: [#][4][5]

Beskrivning

Beskrivning

Använd denna funktion för att förbikoppla en eller
flera sektioner innan ni aktiverar larmet. Ni kan öppna
en förbikopplad sektion då larmet är tillkopplat utan att
lösa inbrottslarm.

Använd denna funktion för att ställa in tid och datum.

Till exempel, ert kök är nymålat och ni vill ha öppet
och vädra. Samtidigt vill ni kunna larma på resten av
huset.
Utförande
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [FBK] knappen. Manöverpanelen kan fråga
efter er kod.
Manöverpanelen scrollar genom alla sektioner som
kan förbikopplas:

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][5]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen visar:
Ange
Datum och tid.
DD/MM/ÅÅ
01/07/03

3.

Sekt 1,
Entrédörr
För förbikoppl.

TT:MM
00:01

Ange datum/tid med knapparna på
manöverpanelen DD/MM/ÅÅ, TT:MM format.
Manöverpanelen visar både det datum och tid ni
programmerat in.

3.13

Ändra egen kod

Av sektion 1

Jag kan utföra denna funktion.

tryck 1 *

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][5]
3.

Ange det sektionsnummer ni vill förbikoppla och
sedan [*].
Om ni till exempel vill förbikoppla sektion 10,
tryck [1][0][*]. Upprepa detta steg för att
förbikoppla önskade sektioner.
Om en sektion är förbikopplad visas följande
meddelande:
Sekt 3,
Hall
För att häva
Förbik. 3

Beskrivning
Använd denna funktion då ni vill ändra er egen kod.
Använd denna funktion endast under vägledning
av er Larminstallatör. Skriv ner både er gamla- och
er nya kod innan ni börjar.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][5]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
3. Ange Er befintliga kod. Manöverpanelen visar:
Ange ny kod.
Datum och tid.

tryck 3 *

4.

Ange er nya kod. Manöverpanelen visar:
Anger kod:

4.




För att återinkoppla sektionen, upprepa bara
ovanstående kommando.
Tryck [#] för att avsluta denna funktion.

****

#PTDI4FDVSJUZ4ZTUFNT]]'6
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5.

Om ni angett en giltig kod, kommer
manöverpanelen be Er att ange samma kod igen:

6.

Ange ny kod igen

7.
6.

Ange den nya koden igen. Manöverpanel visar:

Manöverpanelen visar följande meddelande för att
bekräfta att ni ändrat er kod:
Kod ändrad.

Manöverpanelen avslutar automatiskt denna
funktion.

3.14

Ändra annan användarkod

Ange den nya koden med samma antal siffror som
den tidigare. Om Ni får ett felpip, prova en annan
kod.
Då ni angett en ny giltig kod, kommer
manöverpanelen ber Er att ange samma kod igen.
Ange ny kod 2

Anger kod:
****

"OW¬OEBUFYUNBOWFSQBOFM

igen.

8.
9.

Tryck den nya koden igen.
Manöverpanelen visar följande för att bekräfta
ändringen.
Kod 32 ändrad.
igen.

10. Repetera Steg 4-9 för att ändra fler koder, eller
tryck [#] knappen två gånger för att avsluta denna
funktion.

Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][6][1]
Beskrivning
Denna funktion ändrar användarkoder i systemet.
Använd denna funktion endast under vägledning
av Er larminstallatör.
<><><>¬SFOEBTUGSBUU¬OESBLPEFS
GSVUPNLPETPNBOHBWTGSBUUG«UJMMH«OH
UJMMEFOOBGVOLUJPO0NBOWUSZDLFS
<><><>LBOBOWJOUF¬OESBTJOLPE
"OW¬OE<><><>JTU¬MMFU
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][6]. ]. Manöverpanelen kan fråga efter
er kod.
3. Manöverpanelen scrollar genom de olika
alternativen. Om inget val gjorts då listan rullat
genom 2:a gången avslutas menyn automatiskt.
4. Tryck [1] för att ändra koder. Manöverpanelen
scrollar genom de koder som går att ändra.
5. Ange den kodplats (1-32) som ni vill ändra följt av
[*] knappen. Exempelvis, tryck [2][*] för att ändra
kod nr. 2. Manöverpanelen begär att ni skall ange
den nya koden:
Ange ny kod 2

0NJOUFLPEQMBUTFOIBSO«HPOLPETFEBO
UJEJHBSFLPNNFSNBOWFSQBOFMFOHF
GFMUPO'SBUUM¬HHBUJMMFOOZBOW¬OEBSLPE
4FLägga till en kodQ«TJEBO
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3.15

Ändra annan användarkods
behörighetsnivå

0NJOUFLPEQMBUTFOIBSO«HPOLPETFEBO
UJEJHBSFLPNNFSNBOWFSQBOFMFOHF
GFMUPO'SBUUM¬HHBUJMMFOOZBOW¬OEBSLPE
4FLägga till en kodQ«TJEBO

Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

3.

Knappsekvens: [#][5][6][2]
Beskrivning

4.

Använd denna funktion för att ändra
behörighetsnivåerna som knyts till användarkoderna.

5.

Behörighetsnivå 1 innefattar följande funktioner:

Tryck [2] knappen för att ändra behörighetsnivå.
Manöverpanelen scrollar genom alla tillgängliga
användarkoder.
Ange den nya behörighetsnivån (1-4) för koden Ni
vill ändra.
Tryck [#] knappen 2 gånger för att avsluta denna
funktion.

3.16

Ändra annan kod´s
områdesbehörighet
Jag kan utföra denna funktion.

Behörighetsnivå 2 innefattar följande
funktioner:

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][6][3]
Beskrivning

Behörighetsnivå 3 innefattar följande funktioner:

Behörighetsnivå 4 innefattar följande funktioner:

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][6]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar genom följande:

Använd denna funktion för att lägga till eller ta bort
områden från en annan kod än din egen.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][6]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar genom aktuella
alternativ.
3. Tryck [3] för att knyta områden till den nya
användaren.
Exempelvis, för Användare 4, tryck [4][*].
Manöverpanelen växlar mellan följande fönster:
PIN 4 Område:
----

Tryck 1 för att

Tryck 1 to 4 to

ändra koder.
Tryck 2 för att

Toggle areas.
4.

ändra behörighet
Tryck 3 för att
ändra område-/n.

Ange de områden ni vill knyta till Användaren
genom att trycka siffran för de områden ni vill ha.
Exempelvis, för att ge Användaren behörighet i
Omr. 1 och Omr. 2, tryck [1] och [2] knapparna.
Manöverpanelen visar:
PIN 4 Områden:

Avsluta med #

12--

5.



För att ta bort befintliga områden för en
användare, ange då det områdesnummer ni vill ta
bort så att siffran för det området släcks.
Tryck [#] tre gånger för att avsluta denna funktion.
#PTDI4FDVSJUZ4ZTUFNT]]'6
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3.17

Lägga till en kod
Jag kan utföra denna funktion.

6.
7.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][6][3]

8.

Beskrivning
Med denna funktion lägger man till en användarkod
till systemet. För att lägga till en ny kod i systemet
måste ni även tilldela koden ett eller flera områden för
att kodens behörigheter skall kunna fungera.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][6]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar genom följande val:
Tryck 1 för att
ändra koder.
Tryck 2 för att
ändra behörighet
Tryck 3 för att
ändra område-/n.

3.
4.

Tryck [3] knappen för att tilldela Område(n) för
den nya användaren.
Ange önskad användarplats (1-32), och sedan tryck
[*].
Exempelvis, för kodplats 4, tryck [4][*].
Manöverpanelen växlar genom följande
meddelanden:

9.

10.
11.
12.

13.

Tryck [#] två gånger för att återgå till valen som
visas i steg 2.
Tryck [1] för att skapa en kod till den nya
användaren.
Ange önskad användarplats (1-32), och sedan tryck
[*].
Exempelvis, för kodplats 4, tryck [4][*].
Ange den nya koden då displayen frågar efter det.
Om ni får en felton, prova med en annan kod.
Ange den nya koden igen för verifiering.
Tryck [#] två gånger för att återgå till valen som
visas i steg 2.
Tryck [2] för att tilldela en behörighetsnivå för den
nya användaren.
Ange önskad användarplats (1-32), och sedan tryck
[*].
Exempelvis, för kodplats 4, tryck [4][*].
Ange en behörighetsnivå (1-4) genom att trycka på
siffra 1-4.
Displayen visar följande:
Kod 32 nivå 1.
Ange ny nivå.

Siffran efter “nivå” på översta raden anger
nuvarande behörighetsnivå för den valda
Användaren.
14. Tryck [#] två gånger och följ steg 4-14 för att lägga
till fler användare, eller tryck [#] tills
manöverpanelen ljuder en lång ton och avslutar
denna funktion.

Områden kod4:
---Tryck 1 till 4
för område av/på

5.

Ange de Område(n) som ni vill att den nya koden
skall ha behörighet till. Exempelvis, om den nya
koden skall ha behörighet i område 1 & 2, tryck [1]
och [2] knapparna. Manöverpanelen visar:
Områden kod4:
12--

För att ångra ett angivet område, tryck på knappen
för det området. Exempelvis, om användare
nummer 4 är behörig i område 1 och 2, med
fortsättningsvis bara område 1, tryck [2] för att ta
bort område 2 från denna användare.
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3.18

Radera en kod

3.19

Förnya engångskoder

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][8]

Knappsekvens: [#][5][3]

Beskrivning

Beskrivning

Använd denna funktion för att radera koder.

Engångskoder kan endast användas en gång för att
avaktivera larmet. Detta kan vara en bra funktion för
exempelvis barnvakter, hantverkare mm.

/JLBOJOUFSBEFSBFSFHFOLPENFEEFOOB
GVOLUJPO
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][8]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
3. Manöverpanelen scrollar genom de möjliga
alternativ som finns innan den visar “Tryck # för
att avsluta.”
4. Ange den kodplats/Användarnummer (1-32) som
ni vill radera, tryck sedan [*].
Exempelvis, för att radera Användare 2, tryck
[2][*].

5.

Den här funktionen tillåter de med denna behörighet
att förnya en sådan kod så att den kan användas en
gång till.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt)
2. Tryck [#][5][3]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar genom alla tillgängliga
engångskoder:
För att aktivera
Alla

Kod 2

engångskoder

raderad.

Tryck 0*.

Tryck * för att

För att aktivera

fortsätta.

kod 32 tryck 32*

Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.
Om inga knappar trycks, kommer
manöverpanelen automatiskt att avsluta denna
sekvens.

3.

Tryck [0][*] om ni vill förnya alla engångskoderna,
eller tryck ett kodplatsnummer följt av [*] knappen.
Exempelvis, om ni vill förnya användare 5, tryck
[5][*]
Om ni tryckte [0] knappen för att förnya alla
engångskoder, visar manöverpanelen:
Engångskoder
aktiverade!

Om ni endast aktiverade en kod, (exempelvis kod
5), visar manöverpanelen:
Engångskod 5
aktiverad.

Manöverpanelen återgår sedan till normalläge.
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3.20

För återställn.

Kontrollera systemfel

tryck 7.

Knappsekvens: [#][4]
System OK!

Beskrivning
Om Ert system avger en felton och visar texten
”systemfel”. Använd denna funktion för att ta reda på
vad för fel det är i anläggningen och åtgärd för detta.
Systemet kan antingen Till eller Från då ett systemfel
uppstår.
Procedur
1. Om systemet är Till, frånkoppla då innan ni
kontrollerar systemfel.
Manöverpanelen visar:

Tryck #.

4.

Ovan visas de fel som kan uppstå.
Tryck [#] knappen för att återgå till
manöverpanelens normala display.
Feltonen fortsätter att ljuda ända tills proceduren
ovan genomförts.
Om felmeddelandet kvarstår skall Ni kontakta er
larminstallatör.
'FMUPOFOGS"$GFMMKVEFSJBMMB
NBOWFSQBOFMFSOBJBMMBPNS«EFO
%FTTVUPNN«TUF"$GFMFULWJUUFSBTJ
TBNUMJHBPNS«EFO

Fel! Tryck #4
för att visa.

2.
3.

Tryck [#][4].
Feltonen tystnar och manöverpanelen scrollar
genom listan med fel. Följ instruktionerna på
manöverpanelen för att se felhändelserna:

3.21

Visa larmminne
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Sektionsfel!
Tryck 8 för att

Knappsekvens: [#][4][0]
Beskrivning

visa fel.

Larmminne!
Tryck 0 för att
visa larm.

Fel datum/tid!
Tryck 5 för att

Efter att ett larm har tystats och rensats från displayen,
kan ni ändå läsa av larmminnet.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][0] Manöverpanelen kan fråga efter Er
kod.
Manöverpanel visar alla sektioner som larmat i
larmminnet. I detta exempel, visar
manöverpanelen att Sektion 5 har larmat:
Larm Sekt. 5

ändra.

Sovrum 1 fönster

Om ni tryckt Er kod innan systemet rapporterat
till vaktbolaget visar manöverpanelen:
Systemfel!
Tryck 2 för att
visa fel.

Avbrutit Sekt. 5
Sovrum 1 fönster

När alla händelser visats, visar manöverpanelen
följande:
Återställ minne

För systemtest,

genom att koppla

tryck 1.
till systemet
För gångtest,
tryck 4.

Rensa larmminnet genom att koppla Till och sedan
Från larmet.
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Om det inte finns några larm att visa, visar
displayen:

3.23

Visa sektionssabotage
Jag kan utföra denna funktion.

Inga larm i
Jag kan ej utföra denna funktion.

systemminne.

Manöverpanelen återgår sedan till normal display.

3.22

Kontrollera systemfel
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4][2]
Beskrivning
Denna funktion används för att läsa av systemfel.
Exempelvis, då systemet går på batteridrift, ett
kommunikationsfel finns, eller då det är dags för
service av Er larminstallatör.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][2]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen visar alla systemfel (om det finns
några) ett i taget. Nedan visas några exempel på
felmeddelanden:
• Om systemet saknar nätspänning och drivs av
batteribackup, visas:

Knappsekvens: [#][4][8]
Beskrivning
Denna funktion används för att kontrollera sabotage på
sektioner (om det finns några).
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][8]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar genom alla sektioner som
ligger i sabotage.
6OEFSTLWBSGSTFLUJPOFOMJHHFSJ
TBCPUBHF3¬UUBUJMMGFMPSTBLFOPNNKMJHU
FYFNQFMWJT UBHCPSUTBLFSTPNCMPDLFSBS
FOEFUFLUPS 
Om det inte finns några sabotage visas:
Det finns inga
sektionsfel.

3.

Tryck [#] knappen för att återgå till normal
display.

System endast
på batteridrift.

•

Om larmet misslyckats kommunicera med
larmmottagaren visas:
Komm.fel
Mottagare 1

•

Om larmet känner av att telefonlinjen eller
kopplingston saknas visas:
Fel linje 1.
Kontrollera
kopplingston.

•

Om larmet programmerats att servas av er
larminstallatör visas:
Ring för service

•

Om det inte finns några systemfel visas:
Det finns inga
systemfel!

3.




Tryck [#] knappen för att återgå till normal
display.
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3.24

Manöverpanel visar resultatet av teletestet:

Systemtest

Teletest

Jag kan utföra denna funktion.

OK.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Eller
Knappsekvens: [#][4][1]

Teletest
ej OK!

Beskrivning
Systemtest funktionen låter dig kontrollera att det inte
föreligger några fel i Ert larm genom att testa siren,
blixtljus, batteri och telefonlinje.
Om någon av dessa tester misslyckas, kontakta Er
larminstallatör.
Mitt larm innefattar
Sirén

Backupbatteri

Blixtljus

Telelinje

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Systemet börjar testa. Sirénutgången testas först
och skall ljuda i ca 3 sekunder. Displayen visar:
Testar siren.

3.

Lyssna efter sirenljud.
Näst i tur står blixtljusutgången. Detta test pågår i
ca 20 minuter eller tills [*] knappen trycks.
Testar blixt.
Avsluta med *

Kontrollera blixtljuset. Nu testas backupbatteriet.
Detta test kan ta upp till 4 minuter.
Testar batteri
Kan ta 4 min.

Manöverpanel visar resultatet av batteritestett:

Kontrollera
kopplingston!

När hela testet är klart, återgår systemet till normal
display.
Tryck [#] för att avbryta ett pågående test och
hoppa till nästa test. Tryck [#] för att avbryta alla
tester och återgå till normalmenyn.

3.25

Gångtest
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4][4]
Beskrivning
Utför denna funktion för att gångtesta detektorer som
ingår i Ert system. Utför detta Gångtest på veckovis
basis.
Er larminstallatör konfigurerar de typer av produkter
som kan gångtestas.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][4]. Manöverpanelen kan fråga efter er kod.
Manöverpanelen scrollar genom de sektioner som
skall testas. För att testa respektive sektion måste den
lösas ut (öppna en dörr, gå framför en detektor, etc.).
Sekt 2 ej testad
Entrédörr

Batteritest

Sekt 3 ej testad

OK.

Hall

Batteritest

Sekt 4 ej testad

ej OK!

Vardagsrum

Ring för

Avsluta test

Eller

service.

Slutligen testas telelinjen. Detta kan ta upp till 10
minuter:
Testar tele.
Kan ta 10 min.

med #.

Ni kan trycka [#] knappen för att avbryta denna
funktion.
5FTUBCSBOESLEFUFLUPSFSFOMJHU
JOTUSVLUJPOFSGS«OFSMBSNJOTUBMMBUS
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3.26

Systemåterställning

3.28

Välj dagvarningston

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [System Återställn] eller [#][4][7]

Knappsekvens: [#][6][2]

Beskrivning

Beskrivning

Använd denna funktion för att återställa systemet efter
ett larm. Vissa händelser som brand, sabotage eller fel
kan kräva återställning. Systemåterställningen tar ca 20
sekunder.

Använd denna funktion för att ställa in vilken typ av
ton ni vill ha då en Dagvarning sektion påverkas. Se
Dagvarning på sidan 22 för förklaring av Dagvarnings
läget.

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [System Återställn] knappen (eller tryck
[#][4][7]). Manöverpanelen kan fråga efter er kod.
Systemet återställs och manöverpanelen visar
följande:

Om så önskas kan ni ställa in att det kommer en ton
från manöverpanelen och visas i displayen varje gång
en (eller flera) utvalda sektioner påverkas. Se Välj
sektioner för att programmera vilka sektioner som skall
ingå i Dagvarning.

Återställer...

Efter att systemet återställts återgår
manöverpanelens display automatiskt till normal
display.

3.27

Dagvarning på/av

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering släckt).
2. Tryck [#][6][2]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanel visar nuvarande Dagvarning ton.
3. Välj den ton ni önskar (1-4) på manöverpanelen.
Tabell 7: Dagvarningstoner

Knappsekvens: [#][6][1]


Dagvarningston
'S«O

Beskrivning

,PSUQJQ

<>

Använd denna funktion för Dagvarning funktion då
larmet är frånkopplat. Exempelvis, föräldrar med
småbarn kan vilja få en ton att ljuda varje gång en
dörr/fönster öppnas för att enkelt kunna veta var
barnet befinner sig.

1JQUJMMT
LOBQQUSZDL
1JQUJMMT
TU¬OHE

<>

Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Denna funktion sätter på/stänger av Dagvarning
funktionen.
Se Välj dagvarningston på sidan 22 för att välja
dagvarningston. Se Välj sektioner på sidan 22 för att
välja vilka sektioner som skall ingå i dagvarning.

4.
5.

Knapp
<>

<>

Beskrivning
7JTBSQ«WFSLBEFTFLUJPOTOVNNFS 
JOHFOUPOGS«ONBOWFSQBOFM
7JTBSTFLUJPOTOVNNFSPDILPSUQJQ
E«TFLUJPOFOQ«WFSLBT
7JTBSTFLUJPOTOVNNFS TVNNFSUPO
¬OEBUJMMTO«HPOLOBQQUSZDLT
7JTBSTFLUJPOTOVNNFS TVNNFSO
MKVEFS¬OEBUJMMTBUUTFLUJPOFO¬S
TU¬OHEJHFO%FUH«S¬WFOBUUUZTUB
TVNNFSOHFOPNBUUUSZDLB<>

Om ni endast vill läsa av valet (inte ändra)
nuvarande dagvarningstonsinställning, tryck [#].
Efter ni gjort ert val, visar displayen ert val.
Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][6][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
3. Manöverpanelen visar aktuell status för
Dagvarning (på/av).
4. För att sätta på Dagvarning, tryck [1] knappen. För
att stänga av, tryck [2] knappen. För att avsluta
denna meny, tryck [#] knappen.
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3.29

Välj sektioner för dagvarning

3.30

Köpa tid

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][6][3]

Knappsekvens: [#][5][1]

Då ni bestämt hur ert system skall reagera på
Dagvarning sektioner, måste ni bestämma vilka
sektioner som skall ingå i Dagvarning.

Beskrivning

24-timmarssektioner, brand och vanliga, kan inte
ingå i Dagvarning.
Vilka sektioner ni väljer att ingå i Dagvarning beror
helt på hur larmobjektet är uppbyggt. Om ni
exempelvis har småbarn, kan det vara lämpligt att
aktivera ytterdörrar. Varje gång en Dagvarning sektion
öppnas kommer manöverpanelen att reagera som
programmerat.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][6][3]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen visar samtliga Dagvarning
aktiverade sektioner, följt av instruktioner för att
ändra nuvarande inställningar.
• Tryck [0][*] för att stänga av alla sektioner.
Ange de sektioner ni vill aktivera (inga 24timmars sektioner) följt av [*] knappen för
individuella sektioner.
• Displayen scrollar genom de återstående
sektionerna. ni kan nu fortsätta programmera
de sektioner ni önskar.
3. Då ni är klar, tryck [#] knappen för att avsluta
denna funktion.

Er larminstallatör kan programmera larmet att koppla
Till automatiskt en viss tid. Med denna funktion kan
man fördröja tillkopplingen 1 timma under
förvarningstiden för Auto Till.
<><><>GVOHFSBSJOUF T«WJEBJOUF
GSWBSOJOHTUPOFOTUBSUBUJNBOWFSQBOFMFO
Procedur
1. Tryck [#][5][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanel scrollar genom följande:
Autotill ändrad
till: HH:MM
1

För att avsluta,
tryck #.

2.

Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.

#PTDI4FDVSJUZ4ZTUFNT]]'6


DS7200V2-SWE ] "OW¬OEBSNBOVBM]

"OW¬OEBUFYUNBOWFSQBOFM



3.31

b. För att välja bort någon dag, exempelvis
Måndag, tryck [2] knappen.

Ändra scheman
Jag kan utföra denna funktion.

Sc1

A1

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][2]

c.

Beskrivning
Använd denna funktion för att ändra den tid eller dag
som schemat automatiskt kopplar till larmet med
Skalskydd, Allt Till, Delvis Till, Från, eller drar en
utgång (utgångar kan programmeras av er
larminstallatör att tända belysning, slå på poolpumpar,
etc.).
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][2]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar genom de olika valen:
• Tryck [1] för att ändra Allt Till Schema
• Tryck [2] för att ändra Skalskydd Schema
• Tryck [3] för att ändra Delvis Till Schema
• Tryck [4] för att ändra Från Schema
• Tryck [5] för att ändra Utgång Till Schema
• Tryck [6] för att ändra Utgång Från Schema
3. Välj en schematyp att ändra.
Proceduren för att ändra tiden och dagen för var
och en av dessa är densamma. Följande exempel
är för att ändra Allt Till.
4. Manöverpanelen scrollar Allt Till schemat. Tryck
numret för det schema Ni vill ändra följt av [*]
knappen.
5. Tryck tiden för det automatiska tillslaget
(HH:MM). I detta exempel programmeras schema
1 i Område 1 för 22:35.
Sc1 O1 autotill
Tid 22:35

5JEFOGS4DIFNBTU¬OHFSBW
GVOLUJPOFO"OHFFOUJENFMMBOPDI

6.

Nästa meny visar dagarna. Tryck de dagar som
önskas för automatisk Till (söndag = 1 och Alla
Dagar = 8). I detta exempel är det Auto Till på
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag och Fredag:
Sc1

a.



A1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

M

X

J

V

S

-

Tryck [#] knappen då ni är klar med
ändringarna av scheman.

Schemat Alla dagar
0NFSMBSNJOTUBMMBUSQSPHSBNNFSBUBMMB
EBHBSJWFDLBOGSTDIFNBPDIOJWJMM
¬OESBO«HPOEBH N«TUFOJUSZDLB<>
LOBQQFOGSBUUUBCPSUBMMBEBHBSOBGSTU
PDITFEBOM¬HHBUJMMUBCPSUEFEBHBSTPN
OTLBT
Sc1

A1

1

2

3

4

5

6

7

8

D

L

M

X

J

V

S

T

Figuren ovan visar ett “T” under “8.” Detta betyder att
schemat för alla dagar är aktiv. Om denna funktion ej
längre önskas, tryck [8] knappen för att släcka “T”,
tryck sedan de siffror för respektive dag(ar) som önskas.
Exempelvis, om ni inte vill inkludera Måndagar och
Onsdagar, tryck först [8] knappen för att avaktivera
funktionen alla dagar, och sedan på respektive
dag/knapp för att lägga till/ta bort dagar.

3.32

Ändra utgångar
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][4]
Beskrivning
Använd denna funktion för att slå på/stänga av
utgångar programmerade av Er larminstallatör. Dessa
utgångar kan styra utomhusbelysning, poolpumpar,
trädgårdsbevattning etc.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][5][4]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanel scrollar sedan genom följande:
Stäng av alla
utgångar med 0*

1

2

3

4

5

6

7

8

Utgång 1 är på

-

L

M

X

J

V

-

-

För att stänga

Om ni vill lägga till Lördag, tryck [7].
Sc1



A1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

-

L

M

X

J

V

S

-

tryck 1*
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3.

Tryck [0][*] om Ni vill koppla från alla utgångar,
eller tryck det utgångsnummer ni vill koppla från
följt av [*] knappen
Exempelvis, om ni vill koppla från Utgång 1, tryck
[1][*]. Manöverpanelen visar:

"OW¬OEBUFYUNBOWFSQBOFM

Procedur
Tryck [#][8][0]. Manöverpanelen kan fråga efter er kod.
Manöverpanelen visar då följande:
Alla områden
tillkopplade

Utgång 1 är av
För att sätta på

Utpassering nu!

tryck 1*

4.

Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.

3.33

Om något område har öppna sektioner då ni försöker
tillkoppla, scrollar manöverpanelen genom följande:
Område 2 ej klar

Fjärrprogrammering

Smiths Bostad

Jag kan utföra denna funktion.

Område 4 ej klar

Jag kan ej utföra denna funktion.

Smiths Bostad

Knappsekvens: [#][4][3]
För forcera till

Beskrivning

Håll ner Till.

Använd denna funktion för att ansluta till er
larminstallatörs fjärrprogammeringsdator för
programmering via telenätet.
Använd endast denna funktion då Ni instruerats av
Er larminstallatör
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][4][3]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen visar följande:
Fjärrservice

Avbryt med #.

Om ni trycker och håller nere [Till] i två sekunder
forceras larmet Till för alla områden. Manöverpanelen
visar i displayen de Områden som forcerats:
O2 forcerad till
Smiths Bostad
O4 forcerad till
Smiths Bostad

3.35

Alla områden Från

Pågår.

Jag kan utföra denna funktion.

Om Ert system är upptaget och inte kan ringa
larminstallatören visar manöverpanelen följande:
System upptaget.
Försök senare.

Manöverpanelen går automatiskt ur denna
funktion då fjärrprogrammeringen är avslutad.

3.34

Alla områden Till

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][8][1]
Beskrivning
Denna funktion kopplar från alla de områden ni är
behörig till samtidigt då systemet är uppdelat på flera
områden.

Jag kan utföra denna funktion.

Procedur

Jag kan ej utföra denna funktion.

Tryck [#][8][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er kod.

Knappsekvens: [#][8][0]

Manöverpanel visar att alla Områden är frånkopplade.

Beskrivning
Denna funktion kopplar till alla de områden ni är
behörig till samtidigt då systemet är uppdelat på flera
områden.
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3.36

Byta område
Jag kan utföra denna funktion.

3.38

Inställn. Automatisk vidarekoppling
vid Till
Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][0]

Knappsekvens: [#][8][3]

Beskrivning
Använd denna funktion för att manövrera flera
områden från samma manöverpanel (om ert system
innehåller mer än ett område). Innan ni börjar
manövrera i ett område måste ni stega in i detta.
Procedur
1. Tryck [#][5[0]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar genom de tillgängliga
områden som Ni har behörighet till.
I detta exempel, står ni i Område 1: s
manöverpanel, vilken föreslår att Ni trycker [2]
knappen för att komma till Område 2.
Om ert system innehåller fler än två områden
kommer val för dessa också att presenteras.

Beskrivning
Ni måste ha tjänsten vidarekoppling hos er
teleleverantör för att kunna använda denna funktion.
Använd denna funktion för att programmera den
sekvens som kommer att vidarekoppla alla
inkommande samtal till det telenummer ni anger då
larmet kopplas Allt Till.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][8][3]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
3. Tryck din kod i så fall.
Manöverpanelen scrollar genom följande:

För byte till

Prog. Av

Smiths Bostad

vidarekoppling.

område 2 tryck 2

Ange siffror för
vidarekoppling

2.

Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.
0NOJJOUFBWTMVUBSEFOOBGVOLUJPONFEBUU
I«MMBOFSF<> TUBOOBSNBOWFSQBOFMFO
LWBSJEFUWBMEBPNS«EFU

För ‘paus’ (P),
tryck Till.
För ‘flash’ (F),
tryck skalskydd.

3.37

Automatisk vidarekoppling Till/Från
Jag kan utföra denna funktion.

A och C knappar
flyttar markör.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][8][2]

Radera siffra
med B knappen.

Beskrivning
Använd denna funktion för att aktivera/stänga av
vidarekopplingen som Ni önskar.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][8][2]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Om vidarekopplingen redan är inställd visar
manöverpanelen nuvarande status och möjliga val.
För att aktivera, tryck [1] knappen. För att stänga
av, tryck [2] knappen.
3. Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.



Visa och ändra
med FBK
Avsluta ändring
med FBK
Avsluta genom
att hålla ner #.

#PTDI4FDVSJUZ4ZTUFNT]]'6
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4.

Aktivera automatisk vidarekoppling genom att
trycka [FBK] knappen.
• Tryck [A] knappen för att flytta markören ett
steg till vänster.
• Tryck [C] knappen för att flytta markören ett
steg till höger.
• Tryck [B] knappen för att radera markerad
siffra.
• Tryck [FBK] knappen igen för att återgå till
vidarekopplingsmenyn.
• Tryck och håll nere [#] knappen för att avsluta
denna funktion.
Ett typiskt programmeringsexempel:
• (*21*)
• Paus ( [Till] knapp)
• Numret det skall ringa till (Exempel: 5551212)
• (#) ( [Skalskydd] )
• Terminate (t)
För denna sekvens tryck:

A och C knappar
flyttar markör.
Radera siffra
med B knappen.
Visa och ändra
med FBK
Avsluta ändring
med FBK
Avsluta genom
att hålla ner #.

3.

*21 * p 5 5 5 5 1 2 1 2 f t

3.39

Inställn. automatisk vidarekoppling
vid Från
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][8][4]

"OW¬OEBUFYUNBOWFSQBOFM

4.

Avaktivera automatisk vidarekoppling genom att
trycka [FBK] knappen.
• Tryck [A] knappen för att flytta markören ett
steg till vänster.
• Tryck [C] knappen för att flytta markören ett
steg till höger.
• Tryck [B] knappen för att radera markerad
siffra.
• Tryck [FBK] knappen igen för att återgå till
vidarekopplingsmenyn.
Tryck och håll nere [#] knappen för att avsluta
denna funktion.

3.40

Fjärrtillkoppling via telefon, Omr 1
Jag kan utföra denna funktion.

Beskrivning
Använd denna funktion för att programmera sekvensen
för att avaktivera vidarekopplingen då larmet kopplas
Från.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][8][4]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
Manöverpanelen scrollar nu genom följande:
Prog. urkoppling
av vidarekoppl.
Ange siffror för
urkoppl. sekvens
För ‘pause’ (P),
tryck Till.
För ‘flash’ (F),
tryck skalskydd.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Beskrivning
Med denna funktion kan ni koppla Till larmet (endast
Område 1) via tonvalstelefon.
Procedur
Då larmet svarar:
• Om systemet är Allt Till, Skalskydd, Delvis Till,
kommer tre pip och sedan en lång ton.
• Om Systemet är Frånkopplat, kommer ett kort pip,
paus ca 3 sekunder, och sedan ett långt pip. Tryck
och håll nere [5] knappen* i två sekunder direkt
efter det korta pipet och före det långa pipet startar.
• Larmet kopplar Allt Till med fördröjning, (öppna
sektioner forceras). Larmet ger tre pip och lägger
sedan på luren.
* Vid tillkoppling via mobiltelefon, tryck snabbt [5]
knappen tre gånger istället. Detta kan även fungera vid
problem med vanlig telefon.
/JLBOJOUFGS«OLPQQMBTZTUFNFUNFE
EFOOBGVOLUJPO
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3.41

Visa historik logg

Tabell 8: Logg Display Beskrivningar

Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][8][5]
Beskrivning
Systemet lagrar alla händelser, larm, sabotage, och fel i
en historik logg. Använd denna funktion för att läsa av
denna logg.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][8][5]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod.
3. Manöverpanel visar sedan händelser och
användarinformation samt tid och datum för
denna.
4. Tryck [*] knappen för att se nästa händelse.
5. Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.


Logg Display
0
4
&)
5-
.J
",
6(
:%
"
4L

"
3
.
-
1
4

Nedan visas ett exempel på en händelse i loggen:
Händelse
Det. Kontr. åters

Mon

Rstl

O1

S3

PL

Händelse
Specifik
Information

3.42

Aktivera installatörskod
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Destination 2

Destination 1

Beskrivning
0NS«EFOVNNFS
4FLUJPOOVNNFS
&OIFUOVNNFS
5FMFMJOKFOVNNFS
.JOVUFSUJMM"VUP5JMM4DIFNB
"OW¬OEBSLPEOVNNFS
6UH«OHOVNNFS
:UUSFGSCJLPQQMBSFOVNNFS
"OW¬OEBSFOVNNFS
4DIFNBOVNNFS
,PNNVOJLBUJPOTTUBUVTGSNPUUBHBSF

"WCSVUFO
#PSUUBHFOGS«OQ«H«FOEFCVGGFSBWDFOUSBM
SFTFU
.JTTMZDLBE
-PLBM
1«H«FOEF
4¬OE

Knappsekvens: [#][9][2]
Beskrivning

Händelse
Det. Kontr. åters

Mon

08:29

01/07/03

Tid för
händelse

Rstl
Datum för
händelse

Första raden i loggen visar händelsebeskrivning. Andra
raden växlar mellan tid/datum och Området för
händelsen, sektionen, användaren.

Om er larminstallatör aktiverat funktionen ”Aktivera
installatörskod” måste masterkoden anges innan
installatörskoden kan användas i systemet.
1. Tryck din kod.
2. Tryck [#][9][2].

Vid leverans visas tiden i 24-timmarsformat och datum
i DD/MM/ÅÅ format.
Loggen visar följande förkortningar:
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4.0 Använda
lysdiodsmanöverpanel

4.3

Justera manöverpanelen
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

-ZTEJPETNBOWFSQBOFMFOLBOFOEBTUWJTB
TFLUJPOFMMFSBOW¬OEBSF%F
GVOLUJPOFSTPNLS¬WFSWJTOJOHBWIHSF
TFLUJPOTOVNNFSLBOJOUFHSBTGS«OEFOOB
NBOWFSQBOFM

4.1

Skärmsläckare
Skärmsläckare ej aktiv.
Skärmsläckare aktiv.

Beskrivning
Om skärmsläckare är aktiverad och alla indikeringar är
släckta (förutom Spänning), tryck din kod.
Om systemet är tillkopplat och ni trycker på [Från]
knappen efter koden stängs larmet av. Om ni endast
vill aktivera manöverpanelen, men inte frånkoppla
larmet, tryck endast er kod.

Knappsekvens: [#][4][9]
Beskrivning
Använd denna funktion för att justera ljudvolymen på
manöverpanelen.
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][9]. Manöverpanelen kan fråga efter Er
kod genom snabb blink på Statusindikering.
3. För att justera manöverpanelens volym, tryck och
håll nere [*] knappen, tryck sedan [1] för att höja
volymen eller [4] för att minska volymen.
4. Tryck [#] knappen för att spara inställningen och
avsluta denna funktion.

4.4

Frånkoppla
Jag kan utföra denna funktion.

Om det inte är någon aktivitet på manöverpanelen
inom 30 sekunder släcks alla manöverpanelerna igen.
Endast Spänningsindikering fortsätter att lysa. Tryck
din kod för att ”väcka upp” manöverpanelen igen.
Inmatning av er kod tänder displayerna. Om larmet är
tillkopplat eller i larmläge, fortsätter det att vara det till
dess att ni anger er kod igen eller trycker på [Från]
knappen.
Ni kan manuellt släcka alla manöverpanelerna
tillhörande samma Område genom att trycka [#]
knappen två gånger. Ni har nu loggat ut. Displayen är
släckt.

4.2

Tysta larm

Knappsekvens: Ange kod
Beskrivning
Vid larm kommer siréner och manöverpaneler att ljuda
och den larmande sektionen tändas upp (endast sektion
1-16).
Procedur
1. Tryck er kod för att tysta siréner och avaktivera.
En larmrapport skickas om larmet inte tystats i tid.
2. Tryck och håll nere [#] knappen för att rensa
larmminne (blinkande sektionsdiod) från displayen.
Om ni vid senare tillfälle vill läsa av vilken sektion
som larmat, se Visa larmminne på sidan 39.
För att återställa brandlarm, tryck
[Systemåterställning] eller [#][4][7] två gånger.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: Ange kod
Ni har __________ sekunder på Er att frånkoppla då
inpassering startat.
Beskrivning
Tryck er kod för att avaktivera Larmet. Då larmet är
tillkopplat måste Ni passera in genom en förbestämd
inpasseringsdörr för att förhindra att larmet löser ut
direkt. Då denna dörr öppnas startar en
inpasseringssummer att ljuda i manöverpanelen. Ni
måste nu ange er kod för att Frånkoppla larmet innan
inpasseringstiden löper ut.
Procedur
Då larmet är tillkopplat lyser Tillindikering på
manöverpanelen. Om endast Skalskyddet eller Delvis
Till är aktiverat lyser även dioden för Skalskydd.
Systemet är tillkopplat
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till
Systemet är delvis tillkopplat
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

Tryck din kod för att frånkoppla systemet. Till
indikeringen och Skalskyddsdioden släcks.
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4.5

Tillkoppla

Tabell 9: Tillkopplingssekvenser

Jag kan utföra denna funktion.


Jag kan ej utföra denna funktion.

/JCSM¬NOBEFUUJMMLPQQMBEFPNS«EFU
JOOBOVUQBTTFSJOHTUJEFOH«SVU0N/J
QBTTFSBSVUFGUFSUJEFOPSTBLBS/JFUUMBSN
Beskrivning
Det finns tre olika sätt att koppla Till larmet:
• Till: Använd denna funktion för att tillkoppla alla
sektioner i larmet. Då ni trycker [Till] eller [#][1],
startar utpasserings-timern sin nedräkning.
• Skalskydd: Skalskyddet innefattar endast vissa
sektioner av larmet, de andra förblir olarmade. Då
ni trycker [Skalskydd] eller [#][2], startar
utpasserings-timern sin nedräkning. Er
larminstallatör konfigurerar vilka sektioner som
skall ingå i Skalskyddet.
• Delvis Till: Delvis Till innefattar endast vissa
sektioner av larmet. Dessa sektioner konfigurerar
ni själv, övriga sektioner förblir olarmade. Se Välj
Delvis Till sektioner på sidan 31. Då ni trycker [#][3],
startar utpasserings-timern sin nedräkning.
Ni kan även Tillkoppla systemet utan Inpasseringstimer
eller utgångston.

Tillkopplingsval
5JMM
5JMMVUBO
JOQBTTFSJOHTWBSO

JOH 
5JMMVUBO
VUH«OHTUPO
4LBMTLZEE
4LBMTLZEEVUBO
JOQBTTFSJOHTWBSO
JOH
4LBMTLZEEVUBO
VUH«OHTUPO

Knappsekvens
<5JMM>FMMFS<><>
<5JMM><&+'SESKE>FMMFS
<><><&+'SESKE>
5SZDLPDII«MM<5JMM>FMMFSUSZDL<>PDI
TFEBOUSZDLPDII«MMOFSF<>
<4LBMTLZEE>FMMFS<><>
<4LBMTLZEE><&+'SESKE>FMMFS
<><><&+'SESKE>
5SZDLPDII«MMOFSF<4LBMTLZEE> FMMFS
USZDL<>PDITFEBOUSZDLPDII«MMOFSF
<>
<><>
<><><&+'SESKE>

%FMWJT5JMM
%FMWJT5JMMVUBO
JOQBTTFSJOHTWBSO

JOH 
%FMWJT5JMMVUBO
5SZDL<>PDITFEBOUSZDLPDII«MM
VUH«OHTUPO
OFSF<>

5JMMLPQQMJOHVUBOJOQBTTFSJOHTWBSOJOHUBSCPSU
JOH«OHTGSESKOJOHFOQ«BMMBFOUSåTFLUJPOFS FYFNQFMWJT
FOUSåESSFO 0NFOFOUSåTFLUJPOQQOBTE«MBSNFU¬S
UJMMLPQQMBU MBSNBSTZTUFNFUPDIFWFOUVFMMBTJSFOFSTUBSUBS

5JMMLPQQMJOHVUBOVUH«OHTUPOUZTUBSVUQBTTFSJOHTTVNNFSO
PDIGSEVCCMBSVUQBTTFSJOHTUJEFO

Procedur
1. Kontrollera att alla sektioner är i
normalläge/stängda. Om systemet har öppna
sektioner, stäng dessa eller Förbikoppla (se
Förbikoppla/återinkoppla sektioner på sidan 33).
2. Tryck din kod.
3. Tryck [Till] eller [#][1].
4. Utpasseringstimern startar. Tillindikering tänds.
Lämna nu byggnaden.
“Till” är tänd
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

Ni kan göra följande under utpasseringstiden:
• Tryck [EJ Fördröjd] för att tillkoppla utan
ingångsfördröjning
• Tryck [FBK] för att förbikoppla sektioner
• Tryck din kod för att Frånkoppla larmet
Under de sista 10 sekunderna av utpasseringstiden
tillåter manöverpanelen en “sista chans” att frånkoppla
larmet. Under denna tid ljuder manöverpanelen med
en speciell ton. Systemet kopplas sedan Till.
Tillindikering fortsätter att lysa.
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4.6

Beskrivning

Välj Delvis Till sektioner
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][6][5]
Beskrivning
Använd denna funktion för att bestämma vilka
sektioner som skall kopplas till vid Delvis Till. Detta
tillåter er att ha vissa delar av larmet tillkopplade
samtidigt som ni kan röra er fritt i andra utan att orsaka
larm.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [#][6][5]. Manöverpanelen frågar efter er
kod genom att Statusindikering blinkar snabbt.
Manöverpanelen indikerar vilka sektioner som är
tillgängliga.
• Sektionsindikering lyser fast: Denna sektion
är vald att ingå i Delvis Till.
• Sektionsindikering blinkar: Denna sektion
inte vald att ingå i Delvis Till.
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

Systemet forcerar tillkopplingen trots att sektioner är
aktiva/öppna. Så länge som de är aktiva/öppna är de
bortkopplade ur systemet och ger inga larm. Om de
återgår till normalläge innan larmet kopplas Från
återinkopplas de i systemet och skyddar mot inbrott.
Om en sektion öppnas efter utpasseringstiden startat
sin nedräkning visas detta i manöverpanelen. Om
sektionen fortafarande är aktiv/öppen efter
utpasseringstiden gått ut genereras ett inbrottslarm.
Vissa fel och sabotagefel kräver att ni gör en forcerad
tillkoppling.
Tryck [FBK] för att hindra att sektioner återansluts till
systemet. Se Förbikoppla/återinkoppla sektioner på
sidan 33 för mer information.
4.8.1

Forcerad tillkoppling med normal
utpasseringstid och utgångston

Procedur
Hela systemet kan forceras Till, men även Skalskydd
kan forceras. I detta exempel vill ni forcera
tillkopplingen med sektion 1 aktiv.
Sektion 1 aktiv - indikering tänd

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

3.
4.
5.

4.7

Ange det sektionsnummer ni vill välja att ingå i
Delvis Till följt av [∗].
Upprepa detta steg till alla önskade sektioner är
valda för Delvis Till.
Tryck [#] för att spara dessa val och avsluta denna
funktion.

Till

1.
2.

Tryck din KOD.
Tryck [Till] knappen eller tryck [#][1].
Statusindikering blinkar långsamt.
“Status” blinkar

Tillkoppla med sabotage eller
systemfel

Till
Status

Skalskydd

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

Sabotage

Sektion 1 aktiv - indikering tänd

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Om Ni försöker tillkoppla larmet med systemfel eller
med sabotage på någon sektion, kommer
manöverpanelen att avge tre korta pip, felton, (se
Tabell 2 på sidan 8) för att indikera att forcerad
Tillkoppling är nödvändig.
Ett sabotagefel eller ett systemfel kräver att larmet
tvingas att tillkopplas (se Forcerad tillkoppling för
forcerad tillkopplingsinstruktion).

4.8

Forcerad tillkoppling
Jag kan utföra denna funktion.

Till

3.

Tryck [Till] knappen igen (eller tryck [#][1] igen).
Statusindikering blinkar långsamt.
Då utgångsfördröjningen startar, tänds
tillindikering, sektionsindikering 1 blinkar, och
statusindikering släcks.
“Till” är tänd

Till
Status

Skalskydd

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

Sabotage

Sektion 1 aktiv - indikering tänd

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

Jag kan ej utföra denna funktion.
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Då utpasseringstiden är slut, släcks
sektionsindikering 1, men tillindikering fortsätter
vara tänd. statusindikering tänds igen.
För att frånkoppla, tryck din kod.
4.8.2

Forcerad tillkoppling med dubbel
utgångsfördröjning utan utgångston

Beskrivning
Forcerad tillkoppling utan utgångston tystar
utpasseringssummern och dubblerar utpasseringstiden.
Procedur
Vi använder samma scenario som i tidigare exempel
med sektion 1 aktiv, den här gången blir
utpasseringstiden den dubbla och ingen utgångston
kommer att ljuda.
Sektion 1 aktiv - indikering tänd

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

4.8.3

Forcerat Skalskydd eller Delvis Till

Beskrivning
Även funktionerna Skalskydd och Delvis Till kan
forceras Till.
Procedur
Följ dessa tre steg för att forcera Skalskyddet:
1. Tryck [Skalskydd], eller [#][2].
2. Följ stegen i Forcerad tillkoppling med normal
utpasseringstid och utgångston på sidan 31, eller följ
stegen i Forcerad tillkoppling med dubbel
utgångsfördröjning utan utgångston.
Följ dessa tre steg för att forcera Delvis Till:
1. Tryck [#][3].
2. Följ stegen i Forcerad tillkoppling med normal
utpasseringstid och utgångston på sidan 31, eller följ
stegen i Forcerad tillkoppling med dubbel
utgångsfördröjning utan utgångston.

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

1.
2.

3.

Tryck din KOD.
Tryck och håll nere [Till] knappen (eller tryck [#]
knappen och sedan tryck och håll nere [1]
knappen).
Statusindikering blinkar långsamt och
sektionsindikering 1 tänds, för att indikera att
sektion 1 är aktiv.
“Status” blinkar

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

Sektion 1 aktiv - indikering tänd

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

4.
5.

Tryck [Till] knappen igen (eller tryck [#][1]) - håll
ej nere. Statusindikering blinkar snabbt.
Tillindikering tänds och sektionsindikering blinkar
(för att indikera förbikoppling) då systemet kopplas
Till. Statusindikering släcks.
“Till” är tänd

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

Sektion 1 aktiv - indikering tänd

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

6.



Ingen utgångston ljuder och utpasseringstiden är
den dubbla. Då utpasseringstiden är slut slocknar
sektionsindikering. Tillindikering fortsätter att lysa
och statusindikering tänds igen.
För att frånkoppla, tryck din kod.
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4.9

Förbikoppla/återinkoppla sektioner
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [FBK] eller [#][0]
5.

Beskrivning
Använd denna funktion för att förbikoppla en eller
flera sektioner innan ni aktiverar larmet. Ni kan öppna
en förbikopplad sektion då larmet är tillkopplat utan att
lösa inbrottslarm.
Till exempel, Ert kök är nymålat och ni vill ha öppet
och vädra. Samtidigt vill ni kunna larma på resten av
huset.
Utförande
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat
(Tillindikering är släckt).
2. Tryck [FBK], eller [#][0]. Manöverpanelen frågar
efter er kod med att snabbt blink på
statusindikering.
3. Ange det sektionsnummer ni vill förbikoppla följt
av [*].
Exempelvis, om ni vill förvikoppla sektion 10,
tryck [1][0][*]. Upprepa detta steg till dess att alla
sektioner som behöver förbikopplas är det.
4. Tryck [#] för att avsluta denna funktion.

4.10

Ändra datum och tid
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4][5]
Beskrivning
Använd denna funktion för att justera systemets tid och
datum.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][5]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på Statusindikering.
3. Manöverpanelen tänder sektionsindikering 1.
Indikering 1 är tänd

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

4.11

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][5]
Beskrivning
Använd denna funktion för att ändra din personliga
kod.
Använd denna funktion endast under vägledning
av Er larminstallatör. Skriv ner både Er gamla- och
Er nya kod innan Ni börjar.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck din kod (detta är den kod ni vill ändra).
3. Tryck [#][5][5].
Manöverpanelen tänder nu upp den användarplats
koden ligger på (1-16). Exempelvis, om din kod
ligger på kodplats 1, tänds sektionsindikering 1.
Indikering 1 är tänd

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

5.

Ange datum/tid i DD/MM/YY, HH:MM format.

Ändra egen kod
Jag kan utföra denna funktion.

8

Till

4.

Då ni angett datum och tid ljuder manöverpanelen
ett långt pip och avslutar automatiskt denna
funktion.

4.

9 10 11 12 13 14 15 16

Manöverpanelen använder sektionsindikering 1-6
för datum (varje indikering representerar en siffra
att ange). Allteftersom siffrorna anges slocknar
sektionsindikeringarna en efter en och nästa tänds
upp (exempelvis, indikering 2 tänds då siffra 1
angetts i datumet och indikering 1 släcks, etc).
Ange tiden i HH:MM format (24-timmars format).
Manöverpanelen använder sektionsindikering 1-4
för tiden (varje indikering representerar en siffra att
ange). Allteftersom siffrorna anges slocknar
sektionsindikeringarna en efter en och nästa tänds
upp (exempelvis, indikering 2 tänds då siffra 1
angetts i tiden och indikering 1 släcks, etc).

Tryck en ny kod med samma antal siffror som den
gamla. Om Ni får felpip från manöverpanelen,
prova med en annan kod.
Tryck din nya kod igen. Manöverpanelen ljuder en
OK ton och avslutar denna funktion. Ni har nu
ändrat Er kod.
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4.12

Exempelvis, tryck [2] + [*] för att ändra koden för
Användare 2. Indikering“2” lyser nu fast medans
de andra indikeringarna (även statusindikering)
blinkar.

Ändra annan användarkod
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][6][1]
Indikering 2 tänd;
indikering 1, 3-6 blinkar

Beskrivning

“Status” blinkar

Använd denna funktion för att ändra koder för
användare i detta system.
Använd denna funktion endast under vägledning
av Er larminstallatör.

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

<><<>¬SFOEBTUUJMMGSBUU¬OESBBOESBT
LPEFS JOUFEFOLPETPNBOHBWTGSBUUG«
UJMMH«OHUJMMEFOOBGVOLUJPO"OW¬OEE«
<><><>
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][5][6]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på Statusindikering.
Sektionsindikering 1, 2 och 3 blinkar
(Statusindikering fortsätter att blinka).
Sektionsindikeringar blinkar

“Status” blinkar

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

0NJOUFLPEQMBUTFOIBSO«HPOLPETFEBO
UJEJHBSFLPNNFSNBOWFSQBOFMFOHF
GFMUPO'SBUUM¬HHBUJMMFOOZBOW¬OEBSLPE 
TFLägga till en kodQ«TJEBO
5.

6.

Tryck en ny kod med samma antal siffror som den
gamla. Om ni får felpip från manöverpanelen,
prova med en annan kod.
Tryck din nya kod igen.
De tillgängliga kodplatserna (även den Ni nyss
ändrade) blinkar. Detta betyder att ni lyckats ändra
den avsedda koden.
Upprepa Steg 5 och 6 för att ändra en annan kod,
eller tryck [#] knappen två gånger för att avsluta
denna funktion.

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

3.

De blinkande sektionsindikeringarna representerar
de val som är möjliga att välja genom att trycka på
motsvarande siffra.
• 1: För att ändra koder, tryck [1].
• 2: För att ändra behörighetsnivå, tryck [2].
• 3: För att knyta ett Område till en kod, tryck
[3].
Tryck [1] för att ändra koder. De tillgängliga
kodplatserna blinkar nu (i exemplet nedan visar att
platserna 1-6 är möjliga val). Statusindikering
fortsätter att blinka.
Blinkande sektionsindikeringar
visar tillgängliga användare

“Status” blinkar

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

4.




Tryck den kodplats ni vill ändra följt av [*]
knappen.
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4.13

Ändra annan användarkods
behörighetsnivå
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][6][2]
3.

Beskrivning
Använd denna funktion för att ändra behörighetsnivå
för en användare i systemet.
• Behörighetsnivå 1 innefattar följande
funktioner:

De blinkande sektionsindikeringarna representerar
de val som är möjliga att välja genom att trycka på
motsvarande siffra.
• 1: För att ändra koder, tryck [1].
• 2: För att ändra behörighetsnivå, tryck [2].
• 3: För att knyta ett Område till en kod,
tryck [3].
Tryck [2] för att ändra koders behörighetsnivå.
De tillgängliga kodplatserna blinkar nu (exemplet
nedan visar att kodplats 1-6 är tillgängliga).
Statusindikering fortsätter att blinka.
Blinkande sektionsindikeringar
visar tillgängliga användare

“Status” blinkar

• Behörighetsnivå 2 innefattar följande
funktioner:

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

4.

• Behörighetsnivå 3 innefattar följande
funktioner:

Tryck det kodplatsnummer vars behörighet ni vill
ändra följt av [*] knappen.
Exempelvis, tryck [2][*] för att ändra behörighet för
Användare 2. Indikering “2” lyser nu fast, medan
de andra blinkar (inklusive statusindikering).
Tänd indikering visar valda användare
Blinkande indikering visar
tilgängliga användare
“Status” blinkar

• Behörighetsnivå 4 innefattar följande
funktioner:

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][5][6]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på Statusindikering.
Sektionsindikering 1, 2 och 3 blinkar
(Statusindikering fortsätter att blinka).
Sektionsindikeringar blinkar

“Status” blinkar

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

0NJOUFLPEQMBUTFOIBSO«HPOLPETFEBO
UJEJHBSFLPNNFSNBOWFSQBOFMFOHF
GFMUPO'SBUUM¬HHBUJMMFOOZBOW¬OEBSLPE 
TFLägga till en kod på sidanQ«TJEBO
5.

Ange den nya behörighetsnivån (1-4) följt av [#]
knappen.
De tillgängliga kodplatserna blinkar, även den ni
just ändrade. Detta visar att ni lyckats ändra
behörighetsnivån på koden.
Repetera Steg 5 och 6 för att ändra fler koders
behörighet, eller tryck [#] knappen två gånger för
att avsluta denna funktion.

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till
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4.14

Ändra annan kod´s
områdesbehörighet

Sektionsindikering 1-2 blinkar

“Status” blinkar

Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

Knappsekvens: [#[5][6][3]
Beskrivning
Använd denna funktion för att lägga till eller ta bort
områden från en annan kod än din egen.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][5][6]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Sektionsindikering 1, 2, och 3 blinkar
(Statusindikering fortsätter att blinka).

6.

För att ta bort ett område från en Användare, tryck
motsvarande siffra på manöverpanelen.
Motsvarande sektionsindikering släcks.
Exempelvis, om Användare 7, knuten till Omr. 1
och 2, inte längre skall knytas till Omr. 2, tryck [2]
för att ta bort Omr. 2 från Användare7:s
behörighet.
Tryck [#] för att bekräfta dina inmatningar i
systemet. Sektionsindikering blinkar.

4.15

Lägga till en kod
Jag kan utföra denna funktion.

Sektionsindikeringar blinkar

“Status” blinkar

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#[5][6][3]
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

Beskrivning

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

3.

De blinkande Sektionsindikeringarna representerar
de olika valen ni kan göra på manöverpanelen.
• 1: Tryck [1] för att ändra koder
• 2: Tryck [2] för att ändra behörighetsnivå
• 3: Tryck [3] för att knyta område till en kod
Tryck [3] för att lägga till eller radera ett område
för en användare. Sektionsindikering 1-16 blinkar
(Statusindikering fortsätter blinka).
Sektionsindikering 1-16 blinkar
“Status” blinkar

Med denna funktion lägger man till en användarkod
till systemet. För att lägga till en ny kod i systemet
måste ni även tilldela koden ett eller flera områden för
att kodens behörigheter skall kunna fungera.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][5][6]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Sektionsindikering 1, 2 och 3 blinkar
(Statusindikering fortsätter att blinka).
Sektionsindikeringar blinkar

“Status” blinkar
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

4.

5.




Ange den kodplats ni vill ändra, och sedan tryck
[*].
Exempelvis för att ändra Användare 7, tryck [7][*].
Ange de områden ni vill tilldela användaren
genom att trycka motsvarande siffra på
manöverpanelen, och sedan [*].
Exempelvis, om användare 7 skall tilldelas omr. 1
och 2, tryck på knapp [1] och [2]. Motsvarande
sektionsindikering tänds upp.

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

3.

De blinkande sektionsindikeringarna representerar
de olika val ni kan göra i denna menyn genom att
trycka på motsvarande siffra.
• 1: Tryck [1] för att ändra koder
• 2: Tryck [2] för att ändra behörighetsnivå
• 3: Tryck [3] för att knyta Område till en kod
Tryck [3] för att knyta område till den nya
användaren. Sektionsindikering 1-16 blinkar
(Statusindikering fortsätter blinka).
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Sektionsindikering 1-16 blinkar
“Status” blinkar

4.16

Radera en kod
Jag kan utföra denna funktion.

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

Jag kan ej utföra denna funktion.
1

2

3

4

5

6

7

8

Knappsekvens: [#][5][8]

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

4.

5.

Ange den kodplats ni vill ändra, och sedan tryck
[*]. Exempelvis för att ändra Användare 7, tryck
[7][*].
Ange de Områden ni vill tilldela Användaren
genom att trycka motsvarande siffra på
manöverpanelen, och sedan [*].
Exempelvis, om Användare 7 skall tilldelas Omr. 1
och 2, tryck på knapp [1] och [2]. Motsvarande
sektionsindikering tänds upp.
Sektionsindikering 1-2 blinkar

“Status” blinkar

Beskrivning
Denna funktion raderar en kod.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][5][8]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på Statusindikering.
De tillgängliga kodplatserna blinkar nu (exemplet
nedan visar att kodplats 1-6 är tillgängliga).
Statusindikering fortsätter att blinka.
Blinkande sektionsindikeringar
visar tillgängliga användare

“Status” blinkar
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tryck [#] för att bekräfta dina inmatningar i
systemet. Sektionsindikering blinkar.
För att ta bort ett område från en Användare, tryck
motsvarande siffra på manöverpanelen.
Motsvarande sektionsindikering släcks.
Exempelvis, om Användare 7, knuten till Omr. 1
och 2, inte längre skall knytas till Omr. 2, tryck [2]
för att ta bort Omr. 2 från Användare7:s
behörighet.
Tryck [#] för att återgå till de tre valen
(Sektionsindikering 1-3 blinkar).
Tryck [1] för att lägga in en ny kod.
Ange kodplats följt av [*]. Exempelvis, tryck [7][*]
för att skapa en kod för användare 7.
Mata in den nya koden. Om det ljuder en felton,
prova att ange en annan kod.
Mata in den nya koden en gång till för verifiering.
Tryck [#] två gånger för att återgå till de tre valen
(Sektionsindikering 1-3 blinkar).
Tryck [2] för att tilldela en behörighetsnivå till den
nya användaren.
Ange kodplats följt av [*]. Exempelvis, tryck [7][*]
för användare 7.
Ange behörighetsnivå (1-4). Tryck [#] för att
bekräfta inmatningen i systemet.
Tryck [#] två gånger.
Manöverpanelen ljuder OK tonen.
Statusindikering släcks. Detta visar att den nya
Användaren lagts in korrekt och att
manöverpanelen avslutat denna funktion.

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till

3.

Tryck det kodplatsnummer ni vill radera följt av [*]
knappen. Exempelvis, tryck [7] + [*] för användare
7. Ni kan inte radera Er egen kod med denna
funktion.
0NJOUFLPEQMBUTFOIBSO«HPOLPETFEBO
UJEJHBSFLPNNFSNBOWFSQBOFMFOHF
GFMUPO

4.

Repetera Steg 3 för att radera fler koder eller tryck
[#] knappen för att avsluta denna funktion.
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4.17

Procedur
1. När ett systemfel uppstår blinkar Statusindikering
långsamt, Felindikering tänds och manöverpanelen
ljuder en felton (vissa systemfel startar inte någon
felton). Tryck [#][4] för att tysta feltonen och läsa
av det specifika felet.

Förnya engångskoder
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][5][3]
Beskrivning

Spänning blinkar sakta

Engångskoder kan endast användas en gång för att
avaktivera larmet. Den här funktionen tillåter de med
denna behörigheten att förnya en sådan kod så att den
kan användas en gång till.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][5][3]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på Statusindikering.
Sektionsindikering som tänds indikerar de
engångskoder som kan förnyas.
Tänd indikering visar
användarkod som kan förnyas
“Status” blinkar
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

Fel tänds

4.

2.

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

9 10 11 12 13 14 15 16








Kontrollera systemfel



Knappsekvens: [#][4]


Beskrivning
Om Ert system avger en felton och visar texten
”systemfel”. Detta kan exempelvis vara ett batterifel.
Använd denna funktion för att ta reda på vad för fel
det är i anläggningen och åtgärd för detta.

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Manöverpanelens display visar det specifika felet
genom att tända upp de olika
sektionsindikeringarna. Se Tabell 10 för att läsa av
vilket fel som uppstått beroende på
sektionsindikering.


Indikering


8

1

Tabell 10: Kontrollera Systemfel

Tryck [0][*] om Ni vill förnya alla engångskoderna,
eller tryck ett kodplatsnummer följt av [*] knappen.
Exempelvis, om ni vill förnya användare 5, tryck
[5][*].
Om ni förnyade alla engångskoderna kommer
manöverpanelen automatiskt avsluta denna
funktion. Om ni endast förnyade en kod, tryck [#]
för att avsluta.

4.18

Skalskydd

Status

Till

Till

3.

Till

3.

Beskrivning
Veckovisa testet ej utfört:%FUUBQ«NJOOFS
EJHPNBUUWFDLBOTTZTUFNUFTUFKVUGSUT4F
SystemtestQ«TJEBO
Systemfel:5SZDL<>GSBUUBWHSBEFU
TQFDJGJLBGFMFU4FVisa systemfelQ«
TJEBO.
Fjärrprogrammering pågår:
-BSNJOTUBMMBUSFO¬SBOTMVUFOUJMMFSUTZTUFN
WJBUFMFMJOKFO
Datum och tid ej satt:5SZDL<>GSBUUTU¬MMB
EBUVNPDIUJE
Endast batteridrift:/¬UTQ¬OOJOHFOUJMMFSU
TZTUFNTBLOBT
Sektionssabotage:5SZDL<>GSBUUBWHSB
WJMLFOTFLUJPOTPN¬SUSBTJH4FVisa
sektionssabotageQ«TJEBO.
Larmminne:5SZDL<>GSBUUM¬TBBWWJMLB
MBSNTPNH«UU

Tryck [#] för att avsluta denna funktion.
Kontakta er larminstallatör om felmeddelandena
kvarstår.

Systemet kan antingen Till eller Från då ett systemfel
uppstår.
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4.19

Visa larmminne
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4][0]

Tabell 11: Visa systemfel

Sektionsindikering

Beskrivning




Efter att ett larm blivit tystat och rensat från displayen,
kan Ni fortfarande läsa av vilka sektioner som larmat.



Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][0]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Manöverpanelen visar vilka sektioner som finns i
larmminnet.
• Om sektionsindikering blinkar snabbt, är
sektionen fortfarande i larmläge eller har varit.
• Om sektionsindikering blinkar långsamt, var
larmet avbrutet. Ingen rapport till vaktbolag
har gått iväg.

4.20











Visa systemfel



Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.



Knappsekvens: [#][4][2]




Beskrivning
Denna funktion används för att läsa av systemfel.
Exempelvis, då systemet går på batteridrift, ett
kommunikationsfel finns, eller då det är dags för
service av Er larminstallatör.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][2]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Manöverpanelen visar aktuellt systemfel genom att
tända eller blinka på sektionsindikering.




3.

Indikeringsfunktion
5¬OE
#MJOLBS
M«OHTBNU
#MJOLBS
TOBCCU
5¬OE
5¬OE
#MJOLBS
TOBCCU

5¬OE
#MJOLBS
M«OHTBNU
5¬OE
5¬OE
#MJOLBS
M«OHTBNU
5¬OE
#MJOLBS
M«OHTBNU
#MJOLBS
TOBCCU
5¬OE
#MJOLBS
M«OHTBNU
#MJOLBS
TOBCCU
5¬OE

Beskrivning
5FMFMJOKFGFM
,PNNGFM NPUUBHBSF
,PNNGFM NPUUBHBSF
,PNNGFMC«EBNPUUBHBSOB
*OTUBMMBUSTCZHFMTU¬OHE
*OTUBMMBUSTCZHFM¬SQQFO
BOUJOHFO"OW¬OEBSLPEFMMFS
*OTUBMMBUSTLPE FMMFSC«EB ¬S
GBCSJLTJOTU¬MMEB
#BDLVQ#BUUFSJM«HTQ¬OOJOH
#BDLVQ#BUUFSJTBLOBT
4JSåOWFSWBLOJOHTGFM
3BEJPNPUUBHBSFTUSE
3BEJPNPUUBHBSF'FM
%BUB#VTT&OIFU4BLOBT
%BUB#VTT4BCPUBHF
%BUB#VTT&OIFU
4BCPUBHFºUFSTU¬MME
4ZTUFNGFM
4ZTUFN*OUFSWBM
+PSEGFM
3BEJPGK¬SSLPOUSPMMM«HUCBUUFSJ

Tryck [#] två gånger för att avsluta denna funktion.
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4.21

Visa sektionssabotage
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4][8]
Beskrivning
Använd denna funktion för att kontrollera sabotage på
sektioner (om det finns några).
-ZTEJPETNBOWFSQBOFMFOLBOFOEBTUWJTB
4FLUJPO
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][8]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Manöverpanelen visar nu de sektioner som ligger i
sabotage genom att tända respektive indikering.

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Systemet startar testet. Allt eftersom testet pågår,
tänds motsvarande indikering.
Tabell 13: Systemtest indikeringar

SektionsSystemtest
indikering

4JSåO

#MJYUMKVT LBOUBVQQUJMMNJOVUFS 

#BDLVQCBUUFSJ LBOUBVQQUJMMNJOVUFS 

5FMFMJOKF LBOUBVQQUJMMNJOVUFS 
5SZDL< >GSBUUIPQQBUJMMO¬TUBUFTU

7JEUFTUBW4JSåOPDI#MJYUMKVT MZTTOBUJUUB
FGUFSMKVEMKVT'FMWJEUFTUBWTJSåOCMJYUMKVT
JOEJLFSBTJOUFQ«NBOWFSQBOFMFO

Se Tabell 12 för sektionsfelsindikering.
Tabell 12: Visa sektionssabotage

Sektion
4M¬DLU
5¬OE
-«OHTBN#MJOL
4OBCC#MJOL

3.

Felanledning
*OHFUTFLUJPOTGFM
4BCPUBHFLBCFMGFM
3BEJPFOIFUM«HUCBUUFSJ
3BEJPFOIFUTBLOBT

Allteftersom testet fortgår på enheterna visas resultatet
på motsvarande lysdiod.
Tabell 14: Systemtest status
Sektions-indikering
-«OHTBNCMJOL
4OBCCCMJOL
5¬OE

Tryck [#] två gånger för att avsluta denna funktion.

4.22

Systemtest

3.

Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4[1]

4.

Systemtest status
5FTUBSOV
5FTUFUNJTTMZDLBUT
5FTUFUHFOPNGSU

Då hela systemtestet är genomfört återgår
manöverpanelen automatiskt till normalläge.
För att avbryta pågående test och gå till nästa,
tryck [*] knappen. För att avbryta hela testet, tryck
[#] knappen.

Beskrivning
Systemtestfunktionen låter dig kontrollera att det inte
föreligger några fel i Ert larm genom att testa siren,
blixtljus, batteri och telefonlinje.
Om någon av dessa komponenter inte fungerar,
kontakta Er larminstallatör.
Systemtest innefattar



Sirén



Backupbatteri



Blixtljus



Telelinje
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4.23

Gångtest

4.25

Dagvarning på/av

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4][4]

Knappsekvens: [#][6][1]

Beskrivning

Beskrivning

Utför denna funktion för att gångtesta detektorer som
ingår i Ert system. Utför detta Gångtest på veckovis
basis.

Använd denna funktion för dagvarning då larmet är
frånkopplat. Exempelvis, föräldrar med småbarn kan
vilja få en ton att ljuda varje gång en dörr/fönster
öppnas för att enkelt kunna veta var barnet befinner
sig.

Er larminstallatör konfigurerar de typer av produkter
som kan gångtestas.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][4]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
3. För att testa respektive sektion måste den lösas ut
(öppna en dörr, gå framför en detektor, etc.). Då en
sektion är testad, avger manöverpanelen en OKton och tillhörande sektionsindikering tänds. Då
den testade sektionen återgår till normalläge avger
manöverpanelen en en-sekunds ton och
sektionsindikering släcks.
För att avsluta gångtestfunktionen, tryck [#]
knappen.
5FTUBCSBOESLEFUFLUPSFSFOMJHU
JOTUSVLUJPOBW&SMBSNJOTUBMMBUST
JOTUSVLUJPOFS

4.24

Denna funktion sätter på/stänger av dagvarning
funktionen.
Se Välj dagvarningston på sidan 42 för att välja
dagvarningston. Se Välj sektioner för dagvarning på
sidan 42 för att välja vilka sektioner som skall ingå i
dagvarning.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][6][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Manöverpanelen piper i en sekund för att indikera
att dagvarning funktionen nu är på/av, beroende
på vad den var innan.
• Om Dagvarning är på, blinkar sektionsindikering 2 (tryck [2] för att koppla från).
• Om Dagvarning är av, blinkar sektionsindikering 1 (tryck [1] för att koppla till).
Dagvarning PÅ:
Indikering 1 tänd
Indikering 2 blinkar

Systemåterställning
Jag kan utföra denna funktion.

“Status” blinkar

Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [System Återställn] eller [#][4][7]

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Beskrivning

Till

Använd denna funktion för att återställa systemet efter
ett larm. Vissa händelser som brand, sabotage eller fel
kan kräva återställning. Systemåterställningen tar ca 20
sekunder.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [System Återställn] knappen eller tryck
[#][4][7]. Manöverpanelen kan fråga efter er kod
genom snabb blink på statusindikering.
Systemet återställs nu. Systemet återgår till
normalläget.

Dagvarning PÅ:
Indikering 1 blinkar
Indikering 2 tänd

“Status” blinkar
Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Till
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4.26

“Status” blinkar

Välj dagvarningston
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Knappsekvens: [#][6][2]

Till

Beskrivning
Använd denna funktion för att ställa in vilken typ av
ton Ni vill ha då en dagvarningssektion påverkas. Se
Dagvarning på/av på sidan 41 för en beskrivning av
Dagvarningsläget.
Om så önskas kan ni ställa in att det kommer en ton
från manöverpanelen och visas i displayen varje gång
en (eller flera) utvalda sektioner påverkas. Se Välj
sektioner för dagvarning för att programmera
dagvarningssektioner.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][6][2]. Manöverpanelen kan fråga efter Er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Sektionsindikering 1-4 representerar de 4 olika
valen som är möjliga.
Tabell 15: Välj Dagvarningston
Sektionsindikering





Dagvarningston
*OHFOUPO
,PSUUPO
5POUJMMTLOBQQUSZDL
5POUJMMTTU¬OHE

Tabell 16: Dagvarningston Beskrivningar
Dagvarningston
*OHFOUPO
,PSUUPO
5POUJMMTLOBQQUSZDL
5POUJMMTTU¬OHE

Beskrivning
7JTBSQ«WFSLBEFTFLUJPOTOVNNFS 
JOHFOUPOGS«ONBOWFSQBOFM
7JTBSTFLUJPOTOVNNFSPDILPSUQJQ
E«TFLUJPOFOQ«WFSLBT
7JTBSTFLUJPOTOVNNFS TVNNFSUPO
¬OEBUJMMTO«HPOLOBQQUSZDLT
7JTBSTFLUJPOTOVNNFS TVNNFSO
MKVEFS¬OEBUJMMTBUUTFLUJPOFO¬S
TU¬OHEJHFO%FUH«S¬WFOBUUUZTUB
TVNNFSONFE<>LOBQQFO

Manöverpanelen visar den nuvarande inställningen
med motsvarande indikering tänd, de andra valen
blinkar.

Indikering 2 tänd - nuvarande dagvarningston

3.

4.

Ange det önskade valet för övervakningston med
knapparna följt av [#] knappen. Manöverpanelen
avger en kort ton och avslutar denna funktion.
Tryck [#] för att avsluta denna funktion.

4.27

Välj sektioner för dagvarning
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][6][3]
Beskrivning
Då Ni bestämt hur ert system skall reagera på
dagvarningssektioner, måste ni bestämma vilka
sektioner som skall ingå i dagvarning.
24-timmarssektioner, brand och vanliga, kan inte
ingå i dagvarning.
Vilka sektioner Ni väljer att ingå i dagvarning beror
helt på hur larmobjektet är uppbyggt. Om ni
exempelvis har småbarn, kan det vara lämpligt att
aktivera ytterdörrar. Varje gång en dagvarningssektion
öppnas kommer manöverpanelen att reagera som
programmerat.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddindikering är släckta).
2. Tryck [#][6][3]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Manöverpanelen visar alla sektioner som ingår i
dagvarning.
• Tänd sektionsindikering: Indikerar
sektion(er) som ingår i dagvarning.
• Blinkande sektionsindikering: Indikerar
sektion(er) som kan väljas för dagvarning.
Tänd indikering: Sektioner med dagvarning
“Status” blinkar

Till

Skalskydd

Status

Sabotage

Spänning

Sirén Tystad

Brand

Fel

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

On
Blinkande indikering: Sektioner som kan väljas för dagvarning
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3.

4.
5.
6.

För att välja en sektion för dagvarning, tryck
motsvarande sektionsnummer följt av [*] knappen
(exempelvis, om ni vill ha sektion 1 som
dagvarning, tryck [1][*]).
Repetera steg 5 för att välja alla de sektioner Ni vill
skall ingå i dagvarning.
För att sätta på dagvarningsläget för en sektion,
tryck det sektionsnumret följt av [*].
Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.

4.28

Köpa tid

Alla områden Från
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][8][1]
Beskrivning
Denna funktion kopplar från alla de områden ni är
behörig till samtidigt då systemet är uppdelat på flera
områden.

Jag kan utföra denna funktion.

Procedur

Jag kan ej utföra denna funktion.

Tryck [#][8][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er kod
genom snabb blink på statusindikering.

Knappsekvens: [#][5][1]
Beskrivning
Er larminstallatör kan programmera larmet att koppla
Till automatiskt en viss tid. Med denna funktion kan
man fördröja tillkopplingen 1 timma under
förvarningstiden för Auto Till.
<><><>GVOHFSBSJOUF T«WJEBJOUF
GSWBSOJOHTUPOFOTUBSUBUJNBOWFSQBOFMFO

Manöverpanel alla Områden ni är behörig till på en
gång.

4.31

Automatisk vidarekoppling Till/Från
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][8][2]
Beskrivning
Använd denna funktion för att koppla till/från
funktionen automatisk vidarekoppling.

Procedur
Tryck [#][5][1]. Manöverpanelen kan fråga efter er kod
genom snabb blink på statusindikering.
Manöverpanelen ljuder en bekräftelseton då timman är
köpt. Manöverpanelen återgår sedan automatiskt till
normalläge.

4.29

4.30

"OW¬OEBMZTEJPETNBOWFSQBOFM

Alla områden Till
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][8][0]
Beskrivning
Denna funktion kopplar till alla de områden ni är
behörig till samtidigt då systemet är uppdelat på flera
områden.
Procedur
Tryck [#][8][0]. Manöverpanelen kan fråga efter er kod
genom snabb blink på statusindikering.

Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][8][2]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
3. Manöverpanelen ljuder en OK ton.
4. Tryck [1] knappen för att koppla till den
automatiska vidarekopplingen, eller tryck [2]
knappen för att koppla från den automatiska
vidarekopplingen.
• Sektionindikering 1 tänd: Automatisk
vidarekoppling är till (Sektionsindikering 2
blinkar).
• Sektionsindikering 2 tänd: Automatisk
vidarekoppling är från (Sektionsindikering 1
blinkar).
5. Tryck [#] knappen för att avsluta denna funktion.

Om din kod är giltig, tänds Tillindikering och
utpasseringstiden startar.
• Om ett larm går medans ni försöker tillkoppla alla
områden avger manöverpanelen en larmton.
• Om något område har aktiva/öppna sektioner då
ni försöker tillkoppla, tänds indikering för dessa
sektioner i manöverpanelen (Sektion 1-16).
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4.32

Fjärrtillkoppling via telefon, Omr. 1

4.34

Aktivera installatörskod

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Jag kan ej utföra denna funktion.

Beskrivning

Knappsekvens: [#][9][2]

Med denna funktion kan Ni koppla Till larmet (endast
Område 1) via tonvalstelefon.

Beskrivning

Procedur
Då larmet svarar:
• Om systemet är Till, Skalskydd, Delvis Till,
kommer tre pip och sedan en lång ton.
• Om Systemet är Frånkopplat, kommer ett kort pip,
paus ca 3 sekunder, och sedan ett långt pip. Tryck
och håll nere [5] knappen* i två sekunder direkt
efter det korta pipet och före det långa pipet
startar.
• Larmet kopplar Till med fördröjning, (öppna
sektioner forceras). Larmet ger tre pip och lägger
sedan på luren.
* Vid tillkoppling via mobiltelefon, tryck snabbt [5]
knappen tre gånger istället. Detta kan även fungera
vid problem med vanlig telefon.

Om Er larminstallatör aktiverat funktionen “Aktivera
installatörskod måste masterkoden anges innan
installatörskoden kan användas i systemet.
1. Tryck din kod.
2. Tryck [#][9][2]

/JLBOJOUFLPQQMBGS«OMBSNFUNFEEFOOB
GVOLUJPO

4.33

Fjärrprogrammering
Jag kan utföra denna funktion.
Jag kan ej utföra denna funktion.

Knappsekvens: [#][4][3]
Beskrivning
Använd denna funktion för att ansluta till Er
larminstallatörs fjärrprogammeringsdator för
programmering via telenätet.
Procedur
1. Kontrollera att larmet är Frånkopplat (Till och
Skalskyddsindikering är släckta).
2. Tryck [#][4][3]. Manöverpanelen kan fråga efter er
kod genom snabb blink på statusindikering.
Manöverpanelen avger ett pip som indikerar att
fjärrprogrammeringen startar. Då sessionen är
avslutad återgår manöverpanelen automatiskt till
normalläge.
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5.0 Personsökarrapporter
Jag kan sända personsökarrapporter.
Jag kan ej sända personsökarrapporter.

En personsökare kan visa följande fyra fält med information vid rapportering:
(Kundnummer) – (Händelsenummer) – (Område) – (Sektions/Användarnummer)
• Kundnummer: 4-siffrigt kundnummer. Om kundnumret är längre än 4 siffror, skickas de fyra första.
• Händelsenummer: Centralens händelsenummer. Se Centralapparatens händelser på sidan 46 för information
om centralhändelser.
• Område: Områdesnummer som den aktiva sektionen tillhör.
• Sektions/Användarnummer: Sektionsnummer på den aktiva/öppna sektionen. Detta fält kan även visa
kodplatsnummer.
Beroende på hur Din personsökare är konfigurerad visas larmbeskeden med eller utan bindestreck. Exempelvis:
• Kundnummer: 1234
• Händelsenummer: 008 (se Centralapparatens händelser)
• Område: 02
• Sektions/Användarnummer: 21
Personsökare med bindestreck visar följande med exemplet ovan: 1234-008-02-21.
Personsökare utan bindestreck visar följande med exemplet ovan: 12340080221.
Kontakta din larminstallatör för konfigurering av personsökarinställningar.
• Användar IDs 1-32 är reserverad för systemets användare.
• Användar ID 51 är reserverad för systemfunktioner.
• Användar ID 52 är reserverad för Schemans händelser.
• Användar ID 53 är reserverad för fjärrtelefonskommunikation.
• Användar ID 54 är reserverad för fjärrprogrammeringsfunktioner.
• Användar ID 55 är reserverad för nyckelfbk och händelser som inte kräver kod.
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6.0 Centralapparatens händelser
Följande tabell innnehåller de händelser som kan genereras av systemet. Använd denna tabell för
personsökarformat och för att tolka beskrivningarna i historikloggen.
Händelse nr






































Händelse som
visas i logg
"$GFM
"$«UFS
-BSN TBCPUBHF
-BSN OE
-BSN IPU
-BSN PTZOMJH
-BSN UJN*OCSPUU
-BSN GSES
-BSN
¯WFSMBQQBE TBC
¯WFSMBQQBE OE
¯WFSMBQQBE IPU
¯WFSM PTZOMJH
¯WFSM IJOCS
¯WFSMBQQBE GES
¯WFSMBQQBE
¯WFS FKWFSJG
-BSNVUQBTTGFM
-BSNOZMJHUJMML
-BSNOZMJHUJMML
"VUPUJMMVQQTLKV
#BUUFSJM«H
#BUUFSJTBLOBT
ºUFSTUCBUUM«H
ºUFSTUCBUUTBLO
'CL CSBOE BOW
'CL CSBOE GQ
'CL BOW
'CL GQ
'CL I BOW
'CL I GQ
'CL GPSDFSBETFL
'CL CFHS¬OTOJOH
'CL I¬WE CS BOW
'CL I¬WE BOW
'CL I¬WE I BOW
3JOHGSTFSWJDF








"WCSZUMBSN
"WCSZUCSBOE
'FMDIFDLTVNNB
'FMDIFDLT %CVTT
5JMM  GES VS

"$TQ¬OOJOHTBLOBT
"$TQ¬OOJOH«UFS0,
-BSN UZQTBCPUBHFJTFLUJPO
-BSN UZQOETFLUJPOFMMFS"#$LOBQQQSPHSBNNFSBEGSOE
-BSN TFLUJPOTUZQIPU
-BSN WFSGBMMnPTZOMJHUZQFMMFS"#$LOBQQQSPHSBNNFSBEGSWFSGBMMTMBSN
-BSN TFLUJPOTUZQ*OCSPUUTMBSN
-BSN TFLUJPOTUZQ'SESKEFMMFS'SESKE
-BSN ZUUSFGSCJLPQQMBSFFMMFS'MKBOEFFMMFS%JSFLU
-BSN UZQTBCPUBHFTFLUJPOWBMETPNWFSMBQQBE
-BSN UZQTBCPUBHFTFLUJPOWBMETPNWFSMBQQBE
-BSN UZQIPUWBMETPNWFSMBQQBE
-BSN UZQPTZOMJHUWFSGBMMWBMETPNWFSMBQQBE
-BSN UZQJOCSPUUWBMETPNWFSMBQQBE
-BSN TFLUJPOUZQGSESKEFMMFSGSESKEWBMETPNWFSMBQQBE
-BSN UZQ'MKBOEFMMFS%JSFLUWBMETPNWFSMBQQBE
'FMJJDLFCSBOETFLUJPONFEWFSMBQQBOEFGVOLUJPO%FUUB¬SJOHFUMBSN
4FLUJPOJMBSNM¬HFWJETMVUBWVUQBTTUJE
-BSNJOPNNJOVUFSFGUFSUJMMLPQQMJOH
-BSNJOPNNJOVUFSFGUFSUJMMLPQQMJOH
"VUP5JMMFOMJHUTDIFNBIBSTLKVUJUTVQQFOUJNNBBWBOW¬OEBSF
#BUUFSJJDFOUSBMBQQBSBUIBSM«HTQ¬OOJOH
#BUUFSJTBLOBTJDFOUSBMBQQBSBU CBUUFSJIBSNZDLFUM«HTQ¬OOJOHFMMFSLPSUTMVUFO
#BUUFSJ«UFSTU¬MMUFGUFSM«HTQ¬OOJOH
4BLOBUCBUUFSJUJMMCBLBJHFO
"OW¬OEBSFIBSLPQQMBUCPSUCSBOETBLUJPO
#SBOEMBSNTTFLUJPOCPSULPQQMBEWJBGK¬SSQSPHSBN
"OW¬OEBSFIBSGSCJLPQQMBUJOCSPUUTTFLUJPO
'K¬SSQSPHSBNIBSGSCJLPQQMBUJOCSPUUTTFLUJPO
"OW¬OEBSFIBSGSCJLPQQMBU UJNJDLFCSBOETFLUJPO
'K¬SSQSPHSBNIBSGSCJLPQQMBU UJNJDLFCSBOETFLUJPO
4FLUJPOGSCJLPQQMBEWJEGPSDFSBEUJMMLPQQMJOH
4FLUJPOMBSNCFHS¬OTBE GSCJLPQQMBE
"OW¬OEBSFLPQQMBEF«UFSJOCSBOEMBSNTTFLUJPO
"OW¬OEBSFLPQQMBEF«UFSJOTFLUJPO
"OW¬OEBSFLPQQMBEF«UFSJOUJNTFLUJPO
%FOOBSBQQPSUT¬OETBVUPNBUJTLUNFEWJTTBJOUFSWBMMUJMMMBSNDFOUSBM%FUCFUZEFSJOUFBUUEFU
GJOOTO«HPUGFM
-BSNLWJUUFSBUBWBOW¬OEBSFJOOBOTJSFOUJEFOMQUVU GSJDLFCSBOETFLUJPOFS
-BSNLWJUUFSBUBWBOW¬OEBSFJOOBOTJSFOUJEFOMQUVU GSCSBOETFLUJPOFS
'FMDIFDLTVNNBJDFOUSBMBQQBSBU1SPHSBNNFSJOHTLBMMLPOUSPMMFSBT
'FMDIFDLTVNNBJFOIFUQ«EBUBCVTT&OIFUFOCSLPOUSPMMFSBT
4ZTUFNFUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEHFOPNUJETTDIFNB

5JMM  GES ZG

4ZTUFNIFMUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJENFEZUUSFGSCJLPQQMBSF




Händelsebeskrivning
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Händelse nr













































Händelse som
visas i logg

Händelsebeskrivning

5JMM  GES GQ
5JMM  GES UG

4ZTUFNIFMUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEWJBGK¬SSQSPHSBN
4ZTUFNIFMUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEWJBUFMFGPO

5JMM  GES BOW

4ZTUFNIFMUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEBWBOW¬OEBSF

5JMM GES VS

4ZTUFNIFMUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEWJBGK¬SSQSPHSBN

5JMM GES BOW

4ZTUFNIFMUUJMMLPQQMBUEJSFLUBWBOW¬OEBSF

5JMM EFM  GES VS

4LBMTLZEEFUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEBWTDIFNB

5JMM EFM  GES ZG

4LBMTLZEEFUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJENFEPNLPQQMBSF

5JMM EFM  GES GQ

4LBMTLZEEFUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEWJBGK¬SSQSPHSBN

5JMM EFM  GES BOW

4LBMTLZEEFUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEBWBOW¬OEBSF

5JMM EFM GES GQ

4LBMTLZEEFUUJMMLPQQMBUEJSFLUWJBGK¬SSQSPHSBN

5JMM EFM GES BOW

4LBMTLZEEFUUJMMLPQQMBUEJSFLUBWBOW¬OEBSF

'PSDFSBE  GES VS

4ZTUFNFUUWJOHBUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEBWTDIFNB



'PSDFSBE  GES ZG

4ZTUFNFUUWJOHBUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJENFEZUUSFGSCJLPQQMBSF

'PSDFSBE  GES GQ

4ZTUFNFUUWJOHBUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEWJBGK¬SSQSPHSBN

'PSDFSBE  GES UG

4ZTUFNFUUWJOHBUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEWJBUFMFGPO

'PSD  GES BOW

4ZTUFNFUUWJOHBUUJMMLPQQMBUNFEVUQBTTUJEBWBOW¬OEBSF

'PSDFSBE GES GQ

4ZTUFNFUUWJOHBUUJMMLPQQMBUEJSFLUWJBGK¬SSQSPHSBN

'PSD GES BOW

4ZTUFNUWJOHBUIFMU5UJMMEJSFLUBWBOW¬OEBSF

'PSD EFM  GES VS

4ZTUFNUWJOHBUUJMMLPQQMBTLBMTLZEENFEJOVUQBTTUJEBWTDIFNB

'PSD EFM  GES ZG

4ZTUFNUWJOHBUUJMMLPQQMBTLBMTLZEENFEJOVUUJENFEPNLPQQMBSF

'PSD EFM  GES GQ

4ZTUFNUWJOHBUUJMMLPQQMBTLBMTLZEENFEJOVUUJEWJBGK¬SSQSPHSBN

'PSD EFM  GES BOW

4ZTUFNUWJOHBUUJMMLPQQMBTLBMTLZEENFEJOVUUJEBWBOW¬OEBSF

'PSD EFM GES GQ

4ZTUFNUWJOHBUUJMMLPQQMBTLBMTLZEEEJSFLUWJBGK¬SSQSPHSBN

'PSD EFM GES BOW

4ZTUFNUWJOHBUUJMMLPQQMBTLBMTLZEEEJSFLUBWBOW¬OEBSF

3FTFSWFSBE



,PNNGFM

3BQQPSUUJMMNPUUBHBSFNJTTMZDLBEFT

,PNNGFM BMULPNN

3BQQPSUNJTTMZDLBEWJBBMUFSOBUJWLPNNVOJLBUJPOTW¬H

,PNN«UFSTU¬MME

&GUFSLPNNVOJLBUJPOTGFMMZDLBEFTSBQQPSUFOT¬OEBTUJMMNPUUBHBSFO

,PNN«UFS BMULPN

&GUFSLPNNVOJLBUJPOTGFMMZDLBEFTSBQQPSUT¬OEBTWJBBMUFSOBUJWLPNNVOJLBUJPOTW¬H

%BUVNUJOE¬OESJOH

%BUVN5JEJDFOUSBMBQQBSBU¬OESBE

)PU

"OW¬OEBSFUSZDLUFJOIPULPEFMMFSWFSGBMMQ«GK¬SSLPOUSPMM

#SBOE MBSN

-BSNGS«OCSBOETFLUJPO

#SBOE WFSMBQQBE

7FSJGJFSBUMBSN CSBOETFLUJPONFEWFSMBQQBOEFGVOLUJPO

#SBOE WFSMBQQBE

&KWFSJGJFSBUMBSN CSBOETFLUJPONFEWFSMBQQBOEFGVOLUJPO

#SBOE TBLOBT

#SBOETFLUJPO US«ECVOEFOFMMFSSBEJP Q«FYQBOTJPOTFOIFUTWBSBSJOUFDFOUSBMBQQBSBU

#SBOE MBSN «UFST

ºUFSTU¬MMOJOHBWMBSNGS«OCSBOETFLUJPO

#SBOE GFM

'FMQ«CSBOETFLUJPO

#SBOE GFM «UFSTU

ºUFSTU¬MMOJOHBWGFMQ«CSBOETFLUJPO

*OTUM¬HF 4UBSU

*OTUBMMBUSLPEIBSTUBSUBUJOTUBMMBUSTM¬HF

*OTUM¬HF 4MVU

*OTUBMMBUSTM¬HFBWTMVUBU

-PHHWFSGVMM

$FOUSBMBQQBSBUFOTMPHHWFSGVMM»METUBI¬OEFMTFOLPNNFSBUUTLSJWBTWFS

-PHHHS¬OTOJW«

$FOUSBMBQQBSBUFOTMPHHIBSO«UUTJUUHS¬OTW¬SEF

"MULPNM«HTJHOM



4BLOBT GFM




'S«O VS

-«HTJHOBMTUZSLBVQQU¬DLUGSBMUFSOBUJWLPNNVOJLBUJPOTFOIFU
4FLUJPOQ«FYQBOTJPOTFOIFU US«ECVOEFOFMMFSSBEJP TWBSBSJOUFDFOUSBMBQQBSBUFOO¬STZTUFNFU¬S
UJMMLPQQMBU
4FLUJPOQ«FYQBOTJPOTFOIFU US«ECVOEFOFMMFSSBEJP TWBSBSJOUFDFOUSBMBQQBSBUFOO¬STZTUFNFU¬S
GS«OLPQQMBU
'S«OLPQQMJOHBWTDIFNB

'S«O GQ

'S«OLPQQMJOHBWGK¬SSQSPHSBN

4BLOBT MBSN
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Händelse nr




















































Händelse som
visas i logg

Händelsebeskrivning

'S«O BOW

'S«OLPQQMJOHBWBOW¬OEBSF *%SBQQPSUFSBU

'S«O ZUUSFGCL
'S«O VS MBSN

'S«OLPQQMJOHBWZUUSFGSCJLPQQMBSF
'S«OLPQQMJOHFGUFSMBSNBWTDIFNB

'S«O GQ MBSN

'S«OLPQQMJOHFGUFSMBSNBWGK¬SSQSPHSBN

'S«O BOW MBSN

'S«OLPQQMJOHFGUFSMBSNBWBOW¬OEBSF*%SBQQPSUFSBU

'S«O ZG MBSN
3FTFSWFSBE

'S«O ZG MBSN

1SPH¬OESBE

1SPHSBNNFSJOHBWDFOUSBMBQQBSBU¬OESBE

5FMFMJOKFGFM

5FMFGPOMJOKFOTTQ¬OOJOHM¬HSF¬O7VOEFSTFLVOEFS

5FMFMJOKF«UFSTU

&GUFSUFMFMJOKFGFMIBSIHSFTQ¬OOJOH¬OWPMUL¬OUTBWVOEFSTFLVOEFS

'FMVQQSUJMMGQ

$FOUSBMBQQBSBUFOGSTLUFG«LPOUBLUNFEGK¬SSQSPHSBNNFONJTTMZDLBEFT

'K¬SSBDDFTTGFM
'K¬SSBDDFTT0,

'K¬SSQSPHSBNGSTLUFSG«LPOUBLUNFEDFOUSBMBQQBSBUFONFONJTTMZDLBEFT
'K¬SSQSPHSBNMZDLBEFTBOTMVUBPDIOFELPQQMBGS«ODFOUSBMBQQBSBUFO

ºUFSTUBSU DFOUSB

/PSNBMVQQTUBSUFMMFS«UFSTU¬MMOJOHFGUFSQSPHSBNNFSJOH

ºUFSTUBSU %CVTT

0W¬OUBE«UFSTU¬MMOJOH PNTUBSU GSCVTTFOIFU

6UH«OH«UFST BOW

6UH«OH«UFSBWBOW¬OEBSF

6UH«OH«UFST VS
6UH«OH«UFS GQ

6UH«OH«UFSNFETDIFNB
6UH«OH«UFSWJBGK¬SSQSPHSBN

6UH«OHBLUJW BOW

6UH«OH1«BWBOW¬OEBSF

6UH«OHBLUJW VS

6UH«OH1«NFETDIFNB

6UH«OHBLUJW GQ

6UH«OHQ«WJBGK¬SSQSPHSBN

ºUFSTU TBCPUBHF

ºUFSTU¬MMOJOHBWMBSN TBCPUBHF

ºUFSTU OE

ºUFSTU¬MMOJOHBWMBSNOETFLUJPO

ºUFSTU IPU

ºUFSTU¬MMOJOHBWWFSGBMMTMBSN

ºUFSTU PTZOMJH

ºUFSTU¬MMOJOHBWFKWJTBUWFSGBMMTMBSN

ºUFSTU I JOCS

ºUFSTU¬MMOJOHBWMBSN UJNJOCSPUUTTFLUJPO

ºUFSTU GES

ºUFSTU¬MMOJOHBWMBSN *O6UQBTTTFLUJPOUJEFMMFS

ºUFSTU¬MME

ºUFSTU¬MMOJOHBWMBSN TPNGMKFSFMMFSEJSFLUTFLUJPO

.PUUBHBSFTUSE

4USOJOHTCMPDLFSJOHBWSBEJPNPUUBHBSF

.PUUTUSOºUFS

4USOJOHTCMPDLFSJOHBWSBEJPNPUUBHBSF«UFSTU¬MMU

3BEJPCBUU'FM

-«HCBUUFSJTQ¬OOJOHJT¬OEBSFJTZTUFNFU

3BEJPCBUU«UFST

-«HCBUUFSJTQ¬OOJOHJT¬OEBSFJTZTUFNFU«UFSTU¬MMU

3BEJPTBCPUBHF

4BCPUBHFGFMJT¬OEBSFJTZTUFNFU

3BEJPTBC«UFSTU

4BCPUBHFGFMJT¬OEBSFJTZTUFNFU«UFSTU¬MMU

%CVTTTBLOBT

%BUBCVTTFOIFUTWBSBSFKQ«QPMMOJOH

%CVTTTBLO «UFST

%BUBCVTTFOIFUTPNTBLOBEFTTWBSBSOVQ«QPMMOJOH

%CVTTTBCPUBHF

4BCPUBHFQ«EBUBCVTTFOIFU

%CVTTTBC «UFSTU
%CVTTGFM

4BCPUBHFQ«EBUBCVTTFOIFU«UFSTU¬MMU
'FMQ«EBUBCVTTFOIFU

%CVTTGFM «UFSTU

'FMQ«EBUBCVTTFOIFU«UFSTU¬MMU

%CVTTWFSMBTU

¯WFSCFMBTUOJOHQ«EBUBCVTTFOIFU

%CVTTWFSM «UFS

¯WFSCFMBTUOJOHQ«EBUBCVTTFOIFU«UFSTU¬MME

%FULPOUSPMMGFM

%FUFLUPSGFMEFUFLUFSBUWJEBVUPNBUJTLEFUFLUPSLPOUSPMM

%FULPOUSºUFST

%FUFLUPSGFM«UFSTU¬MMU

4ZTUFN«UFSTU¬MMO

5FTU 0,

»OW¬OEBSFUSZDLUFJOLOBQQGMKEGSTZTUFN«UFSTU¬MMOJOHI <><><> 
4ZTUFNFUWBSJOUFUJMMLPQQMBUVOEFSJOBLUJWJUFUTJOUFSWBMMFU,OBQQ4ZTUFN«UFSTU¬MMOJHFMMFSLOBQQ
GMKEFO <><><> FMMFSUJMMLPQQMJOH«UFSTU¬MMFSEFUUBGFM
*OHBTZTUFNGFMWJEUJEGSBVUPNBUJTLUFTUSBQQPSU

5FTU FK0,

%FUGBOOTGFMJTZTUFNFUWJEUJEGSBVUPNBUJTLUFTUSBQQPSU

4ZTUFNJOBLUJWU
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'FM TBCPUBHF

4BCPUBHFFMMFS4BCPUBHFGFMGSSTUBLUJWFSBEFTFLUJPOTUZQFS

'FM OE
'FM IPU

'FMJTFLUJPOTUZQ/E
'FMJTFLUJPOTUZQ¯WFSGBMM

'FM PTZOMJH

'FMJTFLUJPOTUZQPTZOMJHUWFSGBMM

'FM I JOCSPUU

'FMJTFLUJPOTUZQJOCSPUU

'FM GES
'FM

'FMJTFLUJPOTUZQ*O6UQBTFSJOHTGSESKEB
'FMJZUUSFGSCJLPQQMBSF GMKBOEFPDIEJSFLUMBSNBOEF

ºUFSTU GFM TBC

ºUFSTU¬MMOJOHBWGFMM¬HFGSTBCPUBHFFMMFSTFLUJPOBWUZQSTUBLUJWFSBEF

ºUFSTU GFM OE

ºUFSTU¬MMOJOHBWGFMM¬HFGSTFLUJPOBWUZQ/E

ºUFSTU GFM IPU

ºUFSTU¬MMOJOHBWGFMM¬HFGSTFLUJPOBWUZQWJTBUWFSGBMM

ºUFS GFM PTZOMJH

ºUFSTU¬MMOJOHBWGFMM¬HFGSTFLUJPOBWUZQPTZOMJHUWFSGBMM

ºUFS GFM I
ºUFS GFM GESKE

ºUFSTU¬MMOJOHBWGFMM¬HFGSJOCSPUUTTFLUJPO
ºUFSTU¬MMOJOHBWGFMM¬HFGSJOVUQBTTFSJOHTGSESKEBTFLUJPOFS

ºUFS GFM

ºUFSTU¬MMOJOHGS«OGFMM¬HFGSZUUSFGSCJLPQQMBSF GMKBOEFFMMFSEJSFLUMBSNBOEFTFLUJPOTUZQ

"OWPNS«EFTBUU

"OW¬OEBSLPEUJMMBHEHFOPNUJMMEFMOJOHBWPNS«EF

"OWLPE¬OESBE

"OW¬OEBSLPE¬OESBE

"OWLPESBEFSBE
"OWLPETBCPUBHF

"OW¬OEBSLPESBEFSBE
'SN«OHBPHJMUJHBBOW¬OEBSLPEFSJOUSZDLUBQ«NBOWFSQBOFM

"OWCFISTBUU

"OW¬OEBSOJW«CFTU¬NE

(«OHUFTUTUBSU

(«OHUFTUJOMFEENFELOBQQFOGMKEFOGSH«OHUFTU <><><> 

(«OHUFTUTMVU

(«OHUFTUBWMVUBUBWBOW¬OEBSFFMMFST«IBSH«OHUFTUUJEFOMQUVU

4JSFOGFM

'FMQ«VUH«OH10LPOGJHVSFSBETPNWFSWBLBETJSFOVUH«OH

4JSFO«UFSTU¬MME

'FMJWFSWBLBETJSFO«UFSTU¬MMU

+PSEGFM

+PSEGFMVQQU¬DLUJDFOUSBMBQQBSBUFOTEFUFLUPSTMJOHPS FYUSBCVTTFMMFSVUH«OHBSGS"69TQ¬OOJOH

+PSEGFM «UFSTU

+PSEGFM«UH¬SEBU

'STUBGS«O



4JTUBUJMM























"MULPNNGFM

$FOUSBMBQQBSBUFOIBSGMFSBPNS«EFOPDIBOW¬OEFSGVOLUJPOvGSTUBGS«OTJTUBUJMMv'STUBPNS«EFU¬S
GS«OLPQQMBU
$FOUSBMBQQBSBUFOIBSGMFSBPNS«EFOPDIBOW¬OEFSGVOLUJPOvGSTUBGS«OTJTUBUJMMv4JTUBPNS«EFU¬S
UJMMLPQQMBU
'FMQ«BMUFSOBUJWLPNNVOJLBUJPOTW¬H

"MULPNNGFM

/¬UWFSLTGFMGSBMUFSOBUJWLPNNVOJLBUJPOTW¬H

"MULPNN«UFSTU
3FTFSWFE

,PNNVOJLBUJPOFOGVOHFSBSJHFOQ«BMUFSOBUJWLPNNVOJLBUJPOTW¬H

3FTFSWFE
3FTFSWFE
3FTFSWFE
ºUFSTU CFHS¬OTO

#PSULPQQMBEMBSNCFHS¬OTBEEFUFLUPS«UFSJOLPQQMBE

ºUFS CSBOE TBLO

ºUFSTU¬MMOJOHFGUFSTBLOBUCSBOEMBSN-PLBMI¬OEFMTF JOHFOSBQQPSU

ºUFS MBSN TBLO
ºUFS GFM TBLO

ºUFSTU¬MMOJOHFGUFSTBLOBE JDLFCSBOE-PLBMI¬OEFMTF JOHFOSBQQPSUT¬OE
ºUFSTU¬MMOJOHFGUFSGFMJDLFCSBOE-PLBMI¬OEFMTF JOHFOSBQQPSUT¬OE

ºUFS M«H TJHOBM

ºUFSTU¬MMOJOHFGUFSM«HTJHOBMTUZSLBQ«BMUFSOBUJWLPNNVOJLBUJPOTW¬H

)¬WGCL CSBOE GQ
)¬WEGCL GQ

ºUFSJOLPQQMJOHBWCSBOETFLUJPOWJBGK¬SSQSPHSBN
ºUFSJOLPQQMJOHBWCSBOETFLUJPOWJBGK¬SSQSPHSBN

)¬WGCL I GQ

ºUFSJOLPQQMJOHBWUJNTFLUJPOWJBGK¬SSQSPHSBN

3BEJPCBUUFSJGFM

-«HCBUUFSJTQ¬OOJOHJGK¬SSLPOUSPMM

3BEJPCBUU«UFS
'FM GBCSJLTLPE

-«HUCBUUFSJJGK¬SSLPOUSPMM«UFSTU¬MMU
*OTUBMMBUSTFMMFSBOW¬OEBSLPEIBSJOUF¬OESBUTGS«OGSWBM

ºUFST GBCSJLTLPE

*OTUBMMBUSFMMFSBOW¬OEBSLPEIBS¬OESBUT

.JTTMZDLBEUJMML

.JTTMZDLBEUJMMLPQQMJOH

"MBSN

"MBSN UW«BWWBSBOESBPCFSPFOEFTFLUJPOFSIBSMBSNBU
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%CVTTTBLOBT

&OIFUQ«EBUBCVTTTBLOBT

%CVTTBLO«UFSTU

&OIFUQ«EBUBCVTT«UFSTU¬MME

%CVTTTBCPUBHF

4BCPUBHFQ«EBUBCVTTFOIFU

%CVTTTBC«UFSTU

4BCPUBHFQ«EBUBCVTTFOIFU«UFSTU¬MMU

%CVTTGFM

'FMQ«EBUBCVTTFOIFU WJTBSTFLUJPO 

%CVTTGFM«UFSTU

'FMGSEBUBCVTTFOIFU«UFSTU¬MMU WJTBSTFLUJPO 

4JSFOTBLOBT

'FMQ«VUH«OH10LPOGJHVSFSBETPNWFSWBLBETJSFO WJTBSTFLUJPO 

4JSFOTBLO«UFS

'FMQ«VUH«OH10LPOGJHVSFSBETPNWFSWBLBETJSFOIBS«UFSTU¬MMUT WJTBSTFLUJPO 
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7.0

Ordlista

24-timmars
sektion
Aktiv sektion
Återställningsra
pport
Brandlarmston
Delvis Till
Direktlarmad
Ej fördröjd
Felton
Förbikoppla
Forcerad
Tillkoppling
Inbrottslarmston
Ingångsfördröjning
Kontrollerad
sektion
Larmcentral/
Vaktbolag
Område
Personligt
Identifikations
Nummer (KOD)
RPS
Sabotage
Sabotage ton
Scheman
Sektion
Skalskydd
Till
Utpasseringstid
Yttre
förbikopplare

Sektioner som alltid är tillkopplade oavsett om systemet är Till eller Frånkopplat. Två typer:
Brandsektioner och Ej Brandsektioner 24-timmars sektioner.
En sektion som är påverkad. Exempelvis en öppen dörr eller ett fönster.
En rapport som sänds då ett sektionsfel eller ett sektionslarm är återställt till normalläge.
En ton som ljuder en sekund, kort tystnad, som upprepas tills frånkoppling sker.
Att tillkoppla endast vissa delar av larmet. Vilka delar bestäms själv av användaren.
En sektionstyp som löser larm omedelbart då den påverkas i tillkopplat läge. Denna sektion
följer ej in/utpasserings fördröjning.
Tillkoppla larmet utan inpasseringstid.
Samma ton som Sabotageton, men som ej upprepas.
Att tillfälligt välja bort utvalda sektioner ur systemet.
En metod som möjliggör att koppla till larmet trots att sektioner är påverkade/öppna.
En konstant ljudande ton.
En programmerad fördröjning som möjliggör att passera in i en larmad sektion för att
frånkoppla larmet innan tiden löper ut. Denna tid programmeras av Er larminstallatör.
Sektion som rapporterar larm endast då larmet är tillkopplat.
Ett företag, som med utbildad personal övervakar inkomna larm 24 timmar om dygnet. Ert
larmsystem programmeras att rapportera in olika larm, beroende på vad det är vidtas
erforderliga åtgärder.
En inställning av installatören som delar in systemet i av varandra oberoende zoner som
manövreras oberoende av varandra.
En unik kod som knyts till varje användare i systemet. Denna kod tilldelas en
behörighetsnivå som bestämmer vad användaren får lov att göra i systemet, exempelvis till
och frånkoppla.
RPS (Remote Programming Software) är ett Windows®-baserat programmeringsverktyg som
möjliggör fjärrservice och programmering med PC.
Ett fel som måste rättas till innan det går att tillkoppla. Exempelvis en trasig kabel.
En ton som ljuder ett kort pip, kort paus kort pip. Denna ton upprepas.
En funktion som gör att man kan programmera en bestämd händelse att inträffa vid en
bestämd tidpunkt.
En detektor eller kontakt som är ansluten till Ert larmsystem.
Att tillkoppla endast vissa delar av larmet. Dessa delar bestäms av Er Larminstallatör.
För att tillkoppla alla sektioner i systemet.
En programmerad tid som möjliggör att i en larmsektion koppla till larmet och passera ut
innan utgångstiden löper ut. Er larminstallatör programmerar denna tid.
Yttre styrning av larmsystemet. Exempelvis brytare i låshus eller passersystem.
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Visa....................................................................................28

K
Koder
Aktivera installatörskod...................................................28
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Köpa tid.......................................................................... 23, 43

L
Larm
Tysta larm .........................................................................10
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Tillkoppla med sabotage eller systemfel........................12
Tillkoppla med sabotage eller systemfel........................31
Visa systemfel...................................................................39
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