Användarmanual

Användarmenyn
När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare
skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i
skalskyddsläge, göra en förbikoppling av zoner, med mera.
När första siffran i PIN-koden trycks in kommer panelen att visa följande:
S k r i v
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Resterande siffror i PIN-koden samt ”OK” måste slås in inom 10 sekunder. Om slagen PINkod är korrekt ges användaren följande val:
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Då hela listan inte kan visas samtidigt i fönstret kan du bläddra genom listan med knapparna
”” och ””.

<NOTERA>



Om ett fel eller problem uppstått så visas istället denna meny:
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Markerat val är Visa Fel. För att härifrån tvinga fram aktivering av larmet, se ”Forcera larm”
nedan.

<NOTERA>



Observera att alternativet ”Läs SMS” kan dyka upp i listan om det finns ett sparat SMS i
larmcentralen.



Om du trycker ” ” när larmet är i läget ”Larm inaktivt” kommer meddelandet ”Skriv in
kod” upp, om du då skriver in din PIN-kod kommer du till skärmen ovan.



Om ingen knapptryckning sker i denna meny under 30 sekunder så går larmsystemet själv ur
menyn och återgår till läge ”Larm inaktivt”.

Larm Aktivt
Aktivering av larmsystemet.
Om ditt larmsystem är i avlarmat läge, gör såhär för att aktivera alarmet:
Steg 1. Slå in din PIN-kod på panelens knappsats, avsluta med ”OK”. Följande skärm visas:
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Steg 2. Markera alternativet ”Aktivera larm” och tryck ”OK”. Följande skärm visas:
Ut g å n g s t i d
3 0
s
Utgångstiden räknas nu ner och beroende på inställningar kan larmet ge ifrån sig korta
varningssignaler som indikerar detta.
Steg 3. När utgångstiden är slut, eller när en dörr/-fönstersensor satt till Ingång stängs (beroende på
inställningar) aktiveras larmsystemet. Detta markeras med en lång ljudsignal och genom att
texten ”Larm Aktivt” visas på LCD-skärmen.

<NOTERA>



Larmpanelen är utrustad med skärmsläckare. 160 sekunder efter att larmet aktiverats så
visas inte längre ”Larm Aktivt” i LCD-skärmen utan endast datum och tid.



Systemet kan också larmas på med en fjärrkontroll, tryck på den röda knappen med ett
stängt hänglås.



För att larma på systemet från en extern knappsats: knappa in din PIN-kod och avsluta med
den röda knappen med ett stängt hänglås.

Avbryta utgångstiden
Utgångstiden kan avbrytas om det skulle behövas genom att larma av systemet.
Steg 1. Tryck ” ”
Steg 2. Larmpanelen kommer då be dig om din PIN-kod, medan du slår in den visar displayen hur
lång tid som återstår av utgångstiden på andra raden i panelen.
Steg 3. Skriv in din PIN-kod och avsluta med ”OK”. ”Larm inaktivt” visas då i LCD-skärmen.

<NOTERA>




Utgångstiden kan även avbrytas genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen.
Om utgångstiden gått ut innan PIN-koden slagits in så går larmet in i aktivt läge.

Utöka utgångstiden
Under utgångstiden kan du utöka tiden du har på dig att lämna byggnaden genom att trycka
på den röda knappen med ett stängt hänglås på fjärrkontrollen eller den externa
knappsatsen, detta får nedräkningen att börja om på nytt och kan upprepas flera gånger
(observera att varje gång du trycker så börjar nedräkningen om).

<NOTERA>



Det går inte aktivera systemet på vanligt sätt om en IR-sensor eller dörr-/fönstersensor är
triggad (t.ex. om dörren är öppen). För att forcera aktivering av larmsystemet, se kapitlet
Forcera Larm nedan.

Forcera larm


Om du försöker aktivera ditt larmsystem när ett fel har uppstått så visas följande på LCDskärmen.
Vi s a f e l
Ak t i v e r a



l ar m

Om du då markerar ”Aktivera Larm” och trycker ”OK” kommer panelen ge ifrån sig en
ljudsignal för att uppmärksamma användaren om att det inte går att aktivera larmet.
Meddelandet ”Visa fel” kommer sedan upp.

<NOTERA>



Om du försöker larma på systemet med en fjärrkontroll eller extern knappsats får du samma
respons som ovan nämnt. Då går inte fjärrkontrollen att använda för att larma på, utan du
måste gå till larmpanelen och följa nedanstående steg.



Du ska nu gå in i menyn ”Visa fel”. Gå igenom listan (använd dig av pilknapparna uppåt
och nedåt) tills du kommer till slutet på listan. Åtgärda de problem som finns listade, gå
längst ned i listan och tryck ”cirkelpil” och sedan ”OK”. Repetera nu stegen för att larma på
systemet en gång till.



Om du hittar ett fel du inte kan åtgärda och ändå måste aktivera larmet, följ nedanstående
steg för att göra en forcerad larmaktivering.

Steg 1. Skriv din PIN-kod, avsluta med ”OK”. Välj nu ”Aktivera larm” i menyn.
Ak t i v e r a

l a r m

( Ok ? )
Steg 2. Tryck ”OK” för att bekräfta.
Steg 3. Utgångstiden börjar räkna ned.
Steg 4. När utgångstiden räknats ned aktiveras larmet och texten ”Larm aktivt” visas i LCDskärmen.

<NOTERA>



När som helst under utgångstiden kan du trycka ”
avbryta och återgå till läget Larm inaktivt.




”Visa fel” återgår till ”Larm inaktivt” om ingen knapp tryckts ned inom fem minuter.



Om en av dina sensorer går sönder eller saboteras kan du förbikoppla den.

” följt av din PIN-kod samt ”OK” för att

Om en sensor är förbikopplad så visas den inte på listan ”Visa fel”.

Aktivera larm med öppen dörr


När du aktiverar ditt larmsystem måste dörrar försedda med dörr-/fönstersensorer med
attributet ”Ingång” vara stängda för att larmet ska kunna aktiveras normalt. Om en dörr är
öppen när du försöker aktivera ditt larmsystem så dyker de extra alternativen ”Visa fel” samt
”Aktivera larm” upp, ha därför för vana att alltid larma på systemet innan du öppnar dörren.



Du bör stänga dörren och gå ur menyn. Detta gör du genom att trycka cirkelpilen. Gör nu om
momentet för att larma på ditt larmsystem.

Läge ”Larm inaktivt”
Larma av ditt system
Om ditt system är i antingen aktiverat läge eller skalskyddsläge, slå din PIN-kod och avsluta
med ”OK” för att larma av. Om angiven kod är korrekt svarar larmpanelen med två korta
signaler och LCD-skärmen återgår till läget ”Larm inaktivt” och visar ungefär som
nedanstående.
L a r m i n a k t i v t
0 0 : 0 1
0 1 J a n

<NOTERA>



Om du använder en fjärrkontroll, tryck på den gröna knappen med ett öppet hänglås för att
inaktivera ditt larmsystem.



Om du använder en extern knappsats, skriv din pinkod och avsluta med den gröna knappen
med ett öppet hänglås för att inaktivera ditt larmsystem.



När ditt larmsystem är aktiverat kan du larma av det genom att trycka på den gröna knappen
med ett öppet hänglås. Om du ställt in larmet så att du måste trigga en sensor med attributet
”Ingång” innan du kan larma av med fjärrkontroll måste du trigga en sådan sensor först.

Skalskyddsläge
Skalskyddsläge tillåter dig att röra dig fritt inne i byggnaden, men ändå ha larmet påslaget så
att larmet triggas om någon försöker ta sig in utifrån.

Aktivera skalskyddsläge:
Steg 1. Sätt ditt larmsystem i inaktiverat läge. Skriv sedan din PIN-kod och avsluta med ”OK”.
Steg 2. Tryck nu ”” för att flytta markören till alternativet ”Skalskydd”.
Steg 3. Tryck ”OK”
Ut g å n g s t i d
3 0 s
Den inställda utgångstiden visas och räknas ned.
Steg 4. När utgångstiden är slut ger larmsystemet ifrån sig en lång signal och skärmen visar texten
Skalskydd.

<NOTERA>



Skalskydd kan även aktiveras med hjälp av fjärrkontrollen eller en extern knappsats.

Stoppa utgångstid
Utgångstiden kan stoppas på samma sätt som när du larmade på ditt larmsystem normalt.
Följ stegen beskrivna i Sektion II, Aktivera larm.

Utöka utgångstid
Utgångstiden kan utökas på samma sätt som beskrivet i Sektion II, Aktivera larm.

Trasig/Utlöst Sensor


Om det finns trasiga eller utlösta sensorer så hindrar dessa dig från att aktivera larmet på
vanligt sätt. Försök om möjligt att åtgärda problemen med hjälp av menyn ”Visa fel” (finns
när du aktiverar ditt larmsystem). Om du inte lyckas med detta så finns instruktioner till hur
du forcerar aktivering av larmsystemet under rubriken ”Forcera larm” i manualen.

Förbikoppling
Funktionen ”Förbikoppling” låter dig aktivera ditt larmsystem trots att en sensor exempelvis
har slut på batteri. Följ nedanstående instruktioner:
Steg 1. Skriv in din PIN-kod och avsluta med ”OK”. Följande meny visas:
Ak t i v e r a L a r m
Sk a l s k y d d
F ö r b i k o p p l i n g
Steg 2. Använd knappen ”” för att markera ”Förbikoppla”.
Steg 3. Tryck ”OK”.
Steg 4. Dina zoner visas då i en lista i LCD-skärmen i ordning efter vilket zonnummer den har.
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Steg 5. Använd knapparna ”” och ”” för att markera den sensor du vill förbikoppla. Tryck sedan
”OK”.

DC

B y - p a s s : ( Ok ? )
Ba k d ö r r

Steg 6. Tryck ”OK” igen för att bekräfta ditt val. Sensorn skall nu ha en markör i form av en ””
framför sig.
<NOTERA>



Om du vill återta en sensor i funktion igen, återupprepa steg fem och sex och markera den
sensor du vill ha tillbaka.

Steg 7. Du kan repetera steg fem och sex till dess att du markerat alla sensorer du vill förbikoppla.
Steg 8. När alla sensorer du önskar förbikoppla är markerade, välj alternativet ”Tillbaka”, längst ned.
Du återvänder då till användarmenyn.
<NOTERA>



När du tryckt ”Tillbaka”, glöm inte att välja
”Skalskydd”. Annars kommer inte funktionen att aktiveras.

”Aktivera

Larm”,

eller

Steg 9. Tryck ”OK” och välj ”Aktivera larm” för att aktivera ditt larmsystem med förbikopplade
sensorer.
<NOTERA>




Om en sensor är förbikopplad kommer larmpanelen att ignorera signaler från den sensorn
när systemet befinner sig i aktiverat läge.
En förbikoppling är endast aktiv den gången det görs, när systemet larmas av är enheten
åter aktiverad och förbikopplingsmanövern måste göras om ifall problemet inte har lösts.
När en sensor förbikopplas kan larmet aktiveras oavsett eventuella problem för den sensorn.
Fel hos sensorn kommer fortfarande att övervakas och loggas.

Stoppa larmet
För att avaktivera ett utlöst larmsystem, följ nedanstående steg:
Steg 1. Knappa in din PIN-kod, avsluta med ”OK”.

<NOTERA>



Om du försöker skriva något annat än första siffran i din PIN-kod kommer larmpanelen att be
dig om din PIN-kod.



Om du larmar av med en extern knappsats, skriv din PIN-kod och avsluta med den gröna
knappen med ett öppet hänglås. OBS: Detta stoppar endast larmet, du måste sedan gå till
larmpanelen för att kvittera det.



Om du vill larm av med en fjärrkontroll, tryck på den gröna knappen med ett öppet hänglås.
OBS: Detta stoppar endast larmet, du måste sedan gå till larmpanelen för att kvittera det.

Steg 2. Om inslagen PIN-kod är korrekt slutar sirenen att tjuta och larmpanelen kan visa en av
följande två varianter:

Om larmsystemet ej hunnit påbörja rapporteringsprocessen:
Steg 3A. Skärmen visar zon, typ och namn på den sensor som utlöst:
L a r m u t l ö s t
0 1 ). I R H a l l

a v :

Steg 4A. Tryck ”OK”.
Steg 5A. Om fler än en larmhändelse har registrerats dyker nästa (i kronologisk ordning) upp i fönstret
på samma sätt som ovan.
Steg 6A. Fortsätt genom att trycka ”OK”, tills den sista larmhändelsen är accepterad. Skärmen
kommer då visa:
Vi s a

f e l
( OK? )

Steg 7A. Tryck ”OK”, skärmen går till ”Larm inaktiverat”.

<NOTERA>



Om du önskar se listan på larmhändelser från början, tryck ”
någon knapp i fem sekunder.



Ingen larmrapport skickas till larmcentralen. Däremot skickas en indikation på att dörren
öppnats.

Om larmsystemet ej hunnit leverera hela rapporten:
Steg 3B. Skärmen visar zon, typ och namn på den sensor som utlöst:
L a r m u t l ö s t
0 1 ). I R H a l l

a v :

Steg 4B. När rapporteringsprocessen avslutats visas följande meddelande:

”, eller låt bli att trycka på

T r y c k ”OK” f ö r
a t t
f o r t s ä t t a
Steg 5B. Tryck ”OK” så kommer LCD-skärmen visa dig den utlösta sensorn, precis som i steg 3A.
L a r m u t l ö s t
0 1 ). I R H a l l

a V:

 Fortsätt att följa steg 4A – 7A tills larmet visar ”Larm inaktiverat”.
Om systemet avslutat rapporterings-processen:
Steg 3C. Skärmen visar zon, typ och namn på den sensor som utlöst:
L a r m u t l ö s t
0 1 ). I R H a l l

a v :

 Fortsätt att följa steg 4A – 7A tills larmet visar ”Larm inaktiverat”.
<NOTERA>



För att stänga av ett utlöst larm (undantaget överfallslarm/sjuklarm) med fjärrkontrollen, tryck
på den gröna knappen med ett öppet hänglås. OBS: Detta stoppar endast larmet, du måste
sedan gå till larmpanelen för att kvittera det.



Om ett överfallslarm utlösts så kan inte fjärrkontrollen användas till att inaktivera larmet utan
det måste göras på själva larmpanelen. Detta är på grund av risken att den som brutit sig in
annars kan stänga av larmet med fjärrkontrollen.

Larmminne
Om ett larm utlösts utan att någon stängt av det innan larmtidens slut (dvs den tid som
sirenen tjuter) så kommer larmpanelen att visa följande på LCD-skärmen:
A L A R M!
A L A R M!
A L A R M!
A L A R M!

 När du finner larmet såhär går det ej att larma av med fjärrkontrollen (av säkerhetsskäl).
 För att återställa larmet och läsa händelse-loggen, följ ovanstående steg under rubriken
”Stoppa larmet”.

 Följ stegen tills larmpanelen visar ”Larm inaktiverat”.

Händelselogg
Händelseloggen lagrar de 20 senaste händelserna i ditt larmsystem i följande kategorier:

 Alla larmhändelser, med sensor ID
 Alla felmeddelanden
 Alla aktiveringar och inaktiveringar av ditt larmsystem
 De loggade händelserna visas i omvänd kronologisk ordning (dvs. den senaste händelsen
först, följd av den näst senaste händelsen osv.)

 I loggen finns ett ”Start”- och ett ”Stopp”-element. Dessa markerar början och slut på
loggen.

 För att läsa händelseloggen:
Steg 1. Knappa in din PIN-kod, avsluta med ”OK” (från utgångsläget ”Larm inaktiverat”).
Steg 2. Tryck på knappen ”” flera gånger tills alternativet ”Visa logg” är markerat. Bekräfta ditt val
genom att trycka ”OK”.
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Steg 3. Du kan nu bläddra igenom loggen med hjälp av knapparna ”” och ””.
Steg 4. Ett exempel på hur en händelse kan se ut i loggen finns nedan. Första raden anger datum
och tid för händelsen, andra raden talar om vad som hänt och den tredje raden talar om vem
eller vad som triggat denna händelse. Förkortningar som kan vara bra att kunna är ex. IR
(IR-sensor), DC (Dörr-/fönstersensor), LB (Låg batterinivå), Tamp (Sabotage) och Återst.
(Sabotage återställt).
0 2 : 3 8
0 1 J a n
L a r m i n a k t.
A n v ä n d a r e 1
0 2 : 4 0
0 2
ö v e r f a l l
D A V I D R C

J a n

Ang. externa knappsatser och Fjärrkontroller
Med en extern knappsats eller fjärrkontroll kan du aktivera och inaktivera ditt larmsystem
samt försätta det i skalskyddsläge. Övriga inställningar måste göras på kontrollpanelen!

