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Kontrollpanel 
 

Aktivering och inaktivering av larmsystemet  

För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med ”OK”. Du kommer 

därefter in i en meny där du kan göra ett antal val. Välj ”Aktivera larm” och tryck ”OK”. Utgångstiden 

kommer börja räkna ner och ditt system kommer vid utgångstidens slut att aktiveras. 

För att inaktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med ”OK”. Ditt system 

kommer att inaktiveras och displayen visa ”Larm inaktivt”. 

Vid utlöst larm 

Om ditt larm utlösts kan du tysta sirenen genom att slå din PIN-kod följt av  på din knappsats, men 

för att kvittera larmet behöver du gå till kontrollpanelen. 

 Står det ”ALARM ALARM”, skriv då in din PIN-kod och avsluta med “OK”. Du får då upp en 

lista med de sensorer som utlösts, där den senast utlösta sensorn listas sist. För varje visad 

sensor trycker du ”OK”. När listan på utlösta sensorer är slut frågar kontrollpanelen om du 

vill rensa loggen, tryck då ”OK”. Ditt larmsystem är nu operativt igen. 

Problem vid aktivering av systemet 

 Står det ”Visa fel” och den gula indikatorlampan lyser så är det något som är fel, antingen på 

kontrollpanelen eller på någon sensor. Tryck på ”Visa fel” för att se felmeddelandet. Om du i 

detta läge försöker aktivera ditt system kommer kontrollpanelen växla mellan att visa texten 

”Visa fel” och vad det är för slags fel. Vill du ändå aktivera larmsystemet, följ instruktionerna 

för förbikoppling nedan. Observera att detta innebär att delar av ditt system är ur funktion, 

en förbikoppling är därför endast en temporär lösning. 

 Står det ”Visa fel” och den gula indikatorlampan inte lyser är felet redan åtgärdat, men du 

behöver fortfarande kvittera felmeddelandet. När du har läst felmeddelandet trycker du  

 och sedan ”OK”. Ditt larmsystem är nu operativt igen. 

Förbikoppling av sensorer 

En förbikoppling gör det möjligt att koppla bort de sensorer som inte fungerar för att systemet skall 

gå att aktivera. Det bör endast användas i undantags- och nödfall. En förbikoppling gör ditt system 

mer sårbart och är endast en temporär lösning! 

1. När kontrollpanelen växlar mellan texten ”Visa fel” och vilka sensorer det gäller skall du 

notera vilka sensorer som visas.  

2. Tryck på . 

3. Slå din PIN-kod, avsluta med ”OK”. 

4. Markera alternativet ”Förbikoppla” i menyn och tryck ”OK”. 

5. Markera de sensorer du vill göra en förbikoppling på och tryck sedan ”OK”. Bekräfta ditt val 

med ”OK”. Finns det en prick framför sensorn är den förbikopplad. 

6. När du gjort detta för varje sensor du önskar göra en förbikoppling på, markera alternativet 

”Tillbaka” längst ner i menyn och tryck ”OK”. Observera att din förbikoppling inte sparas om 

du lämnar menyn på något annat sätt! 

7. Gå ur startmenyn genom att trycka , displayen skall då visa ”Larm inaktivt”. 



Du kan nu aktivera ditt larmsystem som vanligt. Sensorerna du markerat kommer att ignoreras 

av resten av systemet fram till du inaktiverar systemet igen. Den gula indikatorlampan kommer 

då börja lysa igen och displayen kommer visa ”Visa fel”. Du måste därför göra förbikopplingen 

varje gång du ska aktivera ditt larmsystem, fram till dess att problemet är löst. 

SMS-kommandon 

Om du vill styra eller ändra inställningar i ditt larmsystem kan du skicka SMS-meddelanden till 

kontrollpanelens telefonnummer. För styrning, skicka SMS enligt nedanstående struktur. Ersätt 

”[SMS-lösenord]” med ditt SMS-lösenord, ”[PIN-kod]” med din PIN-kod och ”_” med mellanslag. 

Observera att systemet skiljer på små och stora bokstäver. 

[SMS-lösenord]_[PIN-kod]_[Kommando]_0 

Tillgängliga kommandon: 

 11 – Aktiverar ditt larmsystem 

 10 – Inaktiverar ditt larmsystem 

Exempel för att inaktivera ditt larmsystem med SMS-lösenord 9876 och PIN-kod 1234: 

9876 1234 10 0 

Ditt larmsystem har stöd för upp till fyra olika PIN-koder, där en sätts av installatören vid 

installationstillfället. Resterande tre kan du ändra med hjälp av följande kommando: 

[SMS-lösenord]_[PIN-kod]_PCO[ID]:[Ny PIN-kod]0 

Exempel med SMS-lösenord 9876 och PIN-kod 1234, för att ge användare 2 PIN-koden 1256: 

9876 1234 PCO2:12560 

Ditt larmsystem har även stöd för en temporär kod som du kan ge ut till exempel en hantverkare 

eller någon annan som av någon anledning behöver en engångskod. Denna kod kan användas för en 

inaktivering och en aktivering av ditt system. Därefter tas den bort ur systemet och måste registreras 

på nytt för att kunna användas. 

[SMS-lösenord]_[PIN-kod]_PCOT:[Temporär kod]0 

Exempel med SMS-lösenord 9876 och PIN-kod 1234, för att få temporär kod 5678: 

9876 1234 PCOT:56780 

 

 

  



Externa knappsatser 
 

Med LCD-display 

Med en extern knappsats kan du aktivera eller inaktivera ditt larmsystem, samt försätta det i 

skalskyddsläge. Övriga inställningar måste göras på kontrollpanelen! 

För att utföra ett kommando med hjälp av knappsatsen, slå din PIN-kod och avsluta sedan med 

önskat kommando:  för att göra en full aktivering av systemet,  för skalskyddsläge eller  för 

att inaktivera systemet.   

Om du endast vill veta status för ditt system kan en statusbegäran enkelt göras genom att trycka på 

. Knappsatsen kontrollerar då systemets status och visar statusen på displayen. 

Det tar ungefär en sekund från det att du slagit in din första siffra på knappsatsen till det att du kan 

slå in de resterande, och självklart måste alla siffror till koden vara korrekt inslagna. Tänk därför på 

att vänta en sekund från det att du slagit in din första siffra, till dess att du börjar slå in resterande 

siffror. När du slagit in din första siffra kommer du höra ett kort pip och se att siffran är inslagen i 

form av en ”*” på displayen, därefter kan du slå in resterande siffror av koden. 

Om knappsatsens display vid inaktivering av systemet visar ”Larm inaktivt, Larmminne” finns det en 

larmlogg att kvittera på kontrollpanelen. Gå då till kontrollpanelen och följ instruktionerna under 

rubriken ”Vid utlöst larm”, i början av manualen. 

Utan LCD-display 

Med en extern knappsats kan du aktivera eller inaktivera ditt larmsystem, samt försätta det i 

skalskyddsläge. Övriga inställningar måste göras på kontrollpanelen! 

För att utföra ett kommando med hjälp av knappsatsen, slå din PIN-kod och avsluta sedan med 

önskat kommando:  för att göra en full aktivering av systemet,  för skalskyddsläge eller  för 

att inaktivera systemet. 

Om du endast vill veta status för ditt system kan en statusbegäran enkelt göras genom att trycka på 

. Knappsatsen kontrollerar då systemets status och indikerar statusen med samma ljussignaler 

som nämns nedan. 

Efter varje kommando ger knappsatsen en av nedanstående ljussignal från den mittersta 

indikatorlampan på knappsatsen, vilken ljussignal beror på vilket kommando som utförts: 

 Fast rött sken betyder att ditt larmsystem påbörjat nedräkningen till full aktivering av 

larmsystemet. Du har då knappt en minut på dig att gå ut och stänga dörren innan ditt 

system är aktivt. 

 Blinkande röda sken betyder att ditt system påbörjat aktiveringen av skalskyddsläge. 

Skalskyddsläget innebär att du kan röra dig fritt i huset men att de yttre sensorerna, 

exempelvis de på dörrar och i garage, är aktiva. 

 Fast grönt sken betyder att larmsystemet inaktiverats. 

 Blinkande grönt sken betyder att ingen bekräftelse mottagits, se följanda sida. 

 Blinkande grönt och orange sken betyder att någonting är fel, se följande sida. 



Vid blinkande grönt sken, var god kontrollera ditt systems status och upprepa eventuellt senast 

slagna kommando om så behövs. Observera att om denna indikation kommer som en följd av att du 

slagit din PIN-kod och ett kommando kan det betyda att du slagit fel kod! 

Vid blinkande grönt och orange sken har någonting inträffat: 

 Sker det vid inaktivering av systemet och sirenen börjar tjuta betyder detta att systemet 

utlösts under tiden du varit borta. Om ljudet är obehagligt, vänta utanför till sirenen tystnat. 

Gå sedan till kontrollpanelen och följ instruktionerna under rubriken ”Vid utlöst larm”, i 

början av manualen. 

 Sker det vid aktivering av systemet kan det betyda att din dörr är öppen. Om så är fallet, 

stäng den för att sedan aktivera systemet igen. Fungerar inte detta kan det vara fel på någon 

av dina sensorer, kontrollera kontrollpanelen för vidare instruktioner. 

Fjärrkontroll 

Tryck  för att göra en full aktivering av systemet,  för att aktivera skalskyddsläget eller  för 

att inaktivera systemet. 

Knappen under  aktiverar överfallslarmet. Om den knappen trycks ner skickas ett överfallslarm, 

oavsett om systemet är fullt aktivt, i skalskyddsläge eller inaktivt. 

 


