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Bruke betjeningsenheten 

1

12

 
 

1  
Slå alarmenalarmen på eller av 

Velg et alternativ fra tabellen nedenfor for å slå alarmen din på 
eller av. 

Vent til ikonet på betjeningsenheten lyser rødt og 
utgangsforsinkelsen har begynt før du forlater bygningen. 
 

 

Alternativ Beskrivelse 

 

Vis ID-brikke. Følg instruksjonene fra 
betjeningsenheten. 

 
Trykk [i]-knappen. Følg instruksjonene fra 
betjeningsenheten. 

 

Tast inn koden. Følg instruksjonene fra 
betjeningsenheten. 

 

Trykk  for å aktivere alarmen (full 

tilkobling). Trykk  for å slå alarmen av. 
Se Konfigurere fjernkontrollknappen på side 4 
for flere fjernkontrollalternativer. 

 

 

Ugyldig kode forsøkegrense 

Du har ____ forsøk* til å taste inn en riktig kode før alarmen 
stenger betjeningsenheten i ____ minutter*. 

*Det er representanter for vaktselskapet som stiller inn disse 
verdiene. 

  

 

2  
Skjermsymboler 

 

Skjerm Beskrivelse 

 

Alarmen er deaktivert Det er ingen alarm- 
eller problemsituasjoner. Du kan slå alarmen 
på. 

 
Alarmen er aktivert (delsikring). 

 
Alarmen er aktivert (full tilkobling). 

 Brann- eller innbruddsalarmer skjer når: 

 
 Alarmen er deaktivert  

 
Alarmen er aktivert (delsikring) 

 
 Alarmen er aktivert (full tilkobling) 

 

Utgangsforsinkelse pågår (Alarmen er 
aktivert, enten delsikring eller full tilkobling). 
Betjeningsenheten meddeler tiden som 
gjenstår med faste mellomrom. 
Sirkelsegmenter slås på én om gangen for å 
gi visuell status for utgangsforsinkelsen. 
I de siste 10 sekundene høres en rask 
pipeltone før alarmen er aktivert. 
Du har ______ sek* til å forlate bygningen 
før alarmen går. 

 

Inngangsforsinkelse pågår (Alarmen er 
aktivert, enten delsikring eller full tilkobling). 
Betjeningsenheten avgir en rask pipetone 
under utgangsforsinkelsen. Sirkelsegmenter 
slås på én om gangen for å gi visuell status 
for utgangsforsinkelsen. 
En alarm lyder hvis du ikke slår av alarmen i 
den angitte tidsperioden. 
Gult display:  Første halvdel av 
inngangstiden. 
Rødt display: Andre halvdel av 
inngangstiden. 
Du har ______ sek* til å deaktivere alarmen 
før alarmen går. 

 

Det er et problem med alarmen. Følg alle 
instruksjonene fra betjeningsenheten. 

 
En eller flere soner er åpene. Følg alle 
instruksjonene fra betjeningsenheten. 

 
For mange soner som er åpne for å skru 
alarmen på. 

 

Betjeningsenhetstest Ikonene blinker 
vekselvis. 
Betjeningsenheten avgir en rask dobbelt 
pipelyd fem minutter før testen avsluttes. 

 

* Vaktselskapet ditt stiller inn disse tidsangivelsene. 

3 
3 

60 

30 
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3  
Nødknapper 

Vaktselskapet ditt må aktivere disse systemknappene før du kan 
bruke dem. 

Trykk inn og hold den aktuelle nødknappen i to sekunder hvis du 
vil starte en alarm. 

Alarm Ikon 
Knapp(er) 

som trykkes 
inn 

Alarmrytme Aktivert? 

Brann 

  

Pulsing 
 

Panikk 
  

Vedholdende  

Nødsituasjon 
 

 

Ingen  

Fjernkontroll 
panikk Ingen 

 

Ingen  

 

4  
Legge til eller endre brukere, ID-brikker og 
fjernkontroller 

 
Denne alarmen er beregnet på opp til 22 brukere: 

• Bruker 1: Masterbruker. Standard kode er 1234(55)*. 
• Brukere 2 til 21: Vanlige brukere. 
• Bruker 22: Bruker utsatt for tvang. Alarmen sender en 

under tvang-rapport når personen utsatt for tvang bruker sin 
kode til å slå alarmen av. Du kan ikke tildele en ID-brikke 
eller fjernkontroll til en under tvang-bruker. Vaktselskapet 
ditt må aktivere under tvang-brukeren. 

* Lengden på alle kodene kan være fire eller seks sifre, avhengig 
av hvordan alarmen er programmert. 

Følg alle instruksjonene fra betjeningsenheten. 

Se side 5 for fullstendig liste over alternativene i brukermenyen. 

Brukerautoritet 
 

Funksjon Masterbruker Brukere 
2 til 21 

Slå alarmen på eller av √ √ 
Start en toveis 
kommunikasjonsøkt1 √ √ 

Tilgang til alarmens 
vedlikeholdsmeny1 √ √ 

Endre egen kode √ √ 
Tilgang til brukermenyen2 √  

 

1 Se Telefonmeny på side 5 hvis du vil ha mer informasjon. 
2 Bare masterbrukeren har tilgang til den fullstendige 

brukermenyen. Brukerne 2 til 21 kan bare endre sin egen kode. 
Se Telefonmeny på side 5 hvis du vil ha mer informasjon. 

5  
Dørklokkemodus 

Hvis dørklokkemodus er slått på, avgir betjeningsenheten et 
signal hver gang en inngangssone aktiveres og alarmen er slått av. 

Slå dørklokkemodus på eller av. 

 
 

6  
Justere volum 

Justere volumet på betjeningsenheten: 

 
Dempe betjeningsenheten: Signalene for utgangsforsinkelse og 
inngangsforsinkelse dempes. 
 

7  
Audiogrensesnitt 

Snakk inn mot dette punktet for å snakke med noen på telefonen 
under en toveis kommunikasjonsøkt. 

AV PÅ Hold 2-sek 

HØY MIDDELS LAV Hold 2-sek DEMPET 

Hold 2-sek LEGG TIL ENDRE SLETT 
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Starte en telefonøkt 
Du kan utføre flere funksjoner med alarmsystemet fra 
lokaltelefonen eller fra en ekstern telefon. 

Se Telefonmeny på side 5 for tilgjengelige alternativer. 

Hustelefon 
Trykk firkanttast [#] tre ganger. Alarmen frakobles fra ekstern 
telefonlinje og ber om din kode. 

Ekstern telefon  
1. Tast nummeret til hustelefonen. 
2. Hvis anropet besvares av enten en person eller en 

telefonsvarer, trykk [*] tre ganger for å frakoble svareren og 
få tilgang til alarmen. 

3. Tast koden din når du blir bedt om det. 

Hvis det ikke er noe svar fra en person eller en telefonsvarer, 
vil alarmen svare etter et programmert antall ringetoner. 

Aktiver installatørtilgang (bare 
masterbruker) 
 

� Mitt system støtter denne funksjonen. 

Bruk dette alternativet for å gi en person fra vaktselskapet tilgang 
til alarmen. 

Fra en betjeningsenhet 

Tast inn masterbrukerens kode og vent til alarmen tidsutkopler 
(displayet på betjeningsenheten slutter å blinke). 

Hvis du bruker masterbrukerbrikken, må ID-brikken vises flere 
ganger til alarmen melder "Forbereder deaktivering av alarmen". 

Fra telefonmenyen 
1. Trykk [3] på telefonmenyen for å velge systemvelikehold. 
2. Trykk [3] for å velge systemtestmeny. 
3. Trykk [6] for å aktivere installatørtilgang. 
Deaktivere installatørtilgang 

Hvis du vil deaktivere installatørtilgang til alarmen, deaktiver 
alarmen. 

Bruke fjernkontroll 
Konfigurere fjernkontrollknappen (alternativ) 
En person fra vaktselskapet ditt må fylle ut tabellen nedenfor. 
Velg bare ett alternativ for hver knapp. 
 

 Knappetildelinger 

Knappealternativer   

Systemstatus (standard) � � 
Aktiver alarmen (delsikring) � � 
Aktiver alarmen (egendefinert) � � 
Slå utgangen på eller av � � 
Slå utgangen på i to sekunder � � 

 

 

 

Taus panikk 
 

� Mitt system sender en taus fjernkontroll panikkrapport. 
 

 

 

Fjernkontrollens LED-status 
 

Status Beskrivelse 

Vekselvis rød og 
grønn 

Det ble trykt på en fjernkontrollknapp. 
LED vil enten slutte å blinke, eller en 
av de andre statusindikatorene i 
denne tabellen aktiveres. 

Rød rask blinking Alarmen står på alarm, eller den 
tause panikkfunksjonen ble brukt. 

Rød langsom 
blinking 

Utgangsforsinkelse pågår (alarmen 
står på delsikring eller full tilkobling). 

Rød vises 
kontinuerlig 

Alarmen er aktivert (delsikring eller 
full tilkobling). 

Grønn rask blinking 
Det oppstår en feil når alarmen er 
aktivert.  Alarmen aktiveres ikke som 
forventet. 

Grønn langsom 
blinking 

 Du kan ikke aktivere alarmen. En 
knapp som er programmert for 
systemstatus viser også denne 
statusen. 

Grønn vises 
kontinuerlig 

 Alarmen er deaktivert, men kan bli 
aktivert. En knapp som er 
programmert for systemstatus viser 
også denne statusen. 

Rød vises 
kontinuerlig og 
grønn blinker 
langsomt 

Enten  eller  ble trykket for 
å slå på en utgang kontinuerlig, eller 
slå den på i to sekunder. 

Grønn vises 
kontinuerlig og rød 
blinker langsomt 

Enten  eller  ble trykket for 
å slå av en utgang. 
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Telefonmeny 
Før du kan få tilgang til telefonmenyen, må du starte en telefonøkt. Se side 4 for instruksjoner. 

Avslutt systemtestmeny

Toveis
kommunikasjonsøkt

Snakk med en person på betjeningsenheten

Lytt til en person på betjeningsenheten

Avslutt kommunikasjonsøkten

1

2

#

Avslutte

1

2

#

For hendelseslogg

Systemtestmeny

1
Legg inn
klokkeslett og dato

Full systemtest

Tilbakestill alarmen

2

3

Teste sirener

 Batteritest

Kommunikasjonstest

Betjeningsenhetstest

Sonetest

1

2

3

4

5

#

4

5

Avslutte#

Siste hendelser

Hendelser etter
dato
Siste
alarmhendelse

Siste 10 hendelser

Avslutte

1

2

3

4

#

Systemvedlikehold

3

Telefonmeny

Tast inn koden.
(Brukere 1 til 21)

For å høre dette alternativet må egendefinert selsikring
være aktivert.

Dette alternativet skal bare
brukes på ikke-UL-
systemer.

Aktivere eller
deaktivere alarmen

5

Hvis du vil slå en utgang på eller av, trykker
du på tilsvarende talltast på telefonen.

Bruk utganger

Aktiver alarmen (Full tilkobling)

Aktiver delsikring

Aktiver egendefinert delsikring

1

2

3

# Avslutte

Avslutt telefonøkten.

} Kommunikasjonsøkten varer bare 90 sekunder.

Hvis du vil tilbakestille timeren, trykk [1] på
telefonen mens den er i talemodus, eller [2] hvis
den er i lyttemodus.

Brukermeny

Legg til ny bruker

Endre bruker

Slett bruker

1

2

3
4

# Avslutte

Legge til eller
endre en bruker:}

Bruk utganger
ELLER
Ekspertprogrammering (aktiver installatørtilgang)

6

Bare masterbrukeren har tilgang til
hele brukermenyen. Brukerne 2 til
21 kan bare endre sin egen kode.

Endre ID-brikke

Legg inn beskrivelse

Endre kode

Endre fjernkontroll

Avslutte

1

2

3

4

#

 
 

Se Aktiver 
installatørtilgang på 
side 4 hvis du vil ha 
mer informasjon. 

Utgang Beskrivelse 

1  

2  

3  

4  

5 (trådløs)  

6 (trådløs)  

7 (trådløs)  

8 (trådløs)  
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Dempe en alarm 
Hvis en alarm utløses, venter alarmen i 30 sekunder før det sendes 
en alarmrapport til sentralen. Vaktselskapet ditt kan justere 
forsinkelsestiden. 

Hvis du vil avbryte alarmen i løpet av denne forsinkelsestiden, vis 

ID-brikken din, tast inn koden eller trykk  på fjernkontrollen. 
Alarmen blir avstilt. 

Du har ______ sek* til å avbryte en alarm. 

Hvis en alarm oppstår og alarmen sender alarmrapporten når 
forsinkelsesperioden avsluttes, viser du ID-brikken eller trykker 

 på fjernkontrollen for å sende en kansellert alarm-rapport. 
Alarmen blir avstilt. 

Du har ______ min* til å sende en kansellert alarm-rapport. 

* Vaktselskapet ditt stiller inn disse tidsangivelsene. 

Alarm og problemhendelser 
Alarmen ditt kan sende opp til _____ alarm- eller 
problemhendelser inntil du slår av eller tilbakestiller alarmen. 

Vaktselskapet stiller inn denne verdien. 

Brukerkode og sonebeskrivelser 
Brukerkoder 
Bruker 0 = Installatør 

Bruker Kode Beskrivelse Bruker Kode Beskrivelse 
1 (Hoved)   12   

2   13   
3   14   
4   15   
5   16   
6   17   
7   18   
8   19   
9   20   

10   21   
11   (Tvang)   

 

 

 

Soner 
Sone 0 = sabotasjebryterinngang 

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

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

 

 

30 

5 

3 
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Systeminformasjon 
Beslaglegge telefonlinjen 
 

 

 

Ditt sikkerhetssystem innbefatter en funksjon 
for å beslaglegge telefonlinjen. Ditt 
vaktselskap kan programmere alarmen til å 
sende rapporter over telefonlinjen til sentralen. 
Du kan ikke bruke telefonen din når alarmen 
sender rapporter til sentralen.  

Hvis sentralen ikke kan motta rapporter, kan 
din telefontjeneste være utilgjengelig i opp til 
20 minutter mens alarmen prøver å kontakte 
sentralen. 

Hvis din telefontjeneste blir avbrutt, kan ikke 
sikkerhetsalarmen din sende rapporter til 
sentralen med mindre det har en annen måte 
å sende dem på. 

 

Reservasjoner 
Selv ikke det mest avanserte sikkerhetssystem kan garantere 
dekning mot innbrudd, brann eller miljøfarer. Alle 
sikkerhetssystemer er av flere grunner utsatt for mulig 
ødeleggelse eller manglende varsling, inkludert, men ikke 
begrenset til følgende: 

• Hvis sirener eller horn er plassert utenfor hørevidde for 
personer i fjerne deler av bygningen eller i områder som ofte 
holdes avstengt, vil de ikke gi den tilsiktede beskyttelsen. 

• Hvis innbruddspersoner får tilgang gjennom ubeskyttede 
inngangspunkter, kan ikke alarmen oppdage at de kommer 
inn. 

• Hvis innbruddspersoner har tekniske hjelpemidler som kan 
omgå eller frakoble hele, eller deler av alarmen, kan de ikke 
bli oppdaget. 

• Hvis strømtilførselen er avslått og nødbatteriet enten mangler 
eller er dødt, kan ikke detektorer oppdage innbrudd. 

• Røykvarslere kan ikke oppdage røyk i skorsteiner, vegger 
eller tak, eller røyk som er blokkert av en lukket dør. De kan 
ikke oppdage røyk eller brann i en annen etasje i bygningen 
enn den røykvarslerne befinner seg i. Røykvarslere kan ikke 
advare i tide om branner som har utgangspunkt i 
eksplosjoner, feil lagring av brennbare materialer, 
overbelastede elektriske kretser eller andre typer fareforhold. 

• Hvis telefonlinjene er utkoblet, kan ikke rapporter fra 
alarmen bli sendt til sentralen. Telefonlinjer er sårbare for 
ødeleggelse av flere grunner. 

• Utilfredsstillende vedlikehold og manglende testing er den 
mest vanlige årsaken til alarmsvikt. For å sikre at alle 
systemkomponentene fungerer riktig, må du teste alarmen 
din regelmessig og få den kontrollert i samsvar med lokale 
forskrifter eller lovverk. 

Selv om en alarm kan kvalifisere deg for redusert 
forsikringspremie, er alarmen ikke en erstatning for forsikring. 
Varslingsenheter kan ikke kompensere deg for tap av liv eller 
eiendom. 

Brannsikkerhet og evakuering 
Brann i boliger er en vanlig årsak for dødsulykker. De fleste 
brannrelaterte dødsfall forekommer om natten da beboerne kveles 
av røyk og giftige gasser mens de sover, og omkommer ikke 
nødvendigvis av brannskader. For å redusere denne risikoen bør 
du følge disse rådene: 

• Reduser brannfaren til et minimum. Røyking på sengen; 
rengjøring med brennbare væsker, for eksempel bensin; la 
barn være hjemme alene, samt bruk av utrygge 
helligdagsdekorasjoner er noen av de mest vanlige årsakene 
til boligbranner. 

• Installer et brannalarmsystem. Den primære hensikten med 
denne alarmen er å varsle om fare så tidlig som mulig. 

• Installer røykvarslere på alle steder som angis i lokale 
forskrifter eller lovverk.   

 
• Øv på en evakueringsplan. Siden det kan være svært kort tid 

mellom brannen oppdages og til det tidspunktet den blir 
livsfarlig, må alle familiemedlemmer vite hvordan de raskt 
kan evakuere huset ifølge planen. 

• Ha en primær og en alternativ evakueringsvei.  Siden trapper 
og entreer kan være blokkerte under en brann, må 
evakuering gjennom et soveromsvindu inngå som en del av 
evakueringsplanen. Hvis soveområdet er over første etasje, 
må det installeres en innretning som kan brukes til trygg 
nedklatring utenfor bygningen, hvis det ikke allerede finnes 
en slik innretning. 

• Avtal på forhånd hvor dere skal møtes utenfor huset, for 
eksempel hos naboen, slik at dere har oversikt over hvor  
alle er. 

• Hvis alarmen ble slått på utilsiktet, slå av klokken, 
tilbakestill varslerne og gi øyeblikkelig beskjed til 
alarmselskapet at det ikke eksisterer en nødsituasjon. 

EN50131 Samsvar 
EN50131-1 sikkerhetsgrad 2, miljøklasse II 
 

Logisk tast Antall unike kombinasjoner 
Sekssifret kode* 15.625 
ID-brikke 42.000.000.000 
Fjernkontroll 2.800.000.000.000.000 

 

* Bare tallene 1 til 5 kan brukes

Røykvarslere i 
hver etasje 

Røykvarslere i 
eller nær 
soveområder 
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