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Beskrivelse 

af taster:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Enter/Godkend 

B. Fuld tilkobling – fungere også som total af slutning, i menu tilstand 

C. Nat/skal tilkobling – fungere også som Escape/Afslut i menu tilstand 

D. Frakobling 

E. Vælg område 

F. Frem i menu 

G. Tilbage i menu 

H. Klokke til/fra 

I. Escape/afslut 
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TIP: 

Funktionstasterne vil herefter blive omtalt 

med det bugstav som de har. 
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Tilkobling: 

 Ved fuld tilkobling tast ”B” efterfuldt af kode. 

 

Frakobling: 

 Ved fuld frakobling tast ”D” efterfuldt af kode. 

 

Deltilkobling/ 

Nattilkobling: 

 Ved del/nat-tilkobling tast ”C” efterfuldt af kode. (hvis dette er tilvalgt). 

 

Tilkobling af 

1 område: 

 Ved tilkobling af et bestemt område. 

 Tast ”E” efterfulgt at det ønskede område (1, 2 eller 3). 

 herefter tast ”B” og kode. 

 

Frakobling af 

1 område: 

Ved frakobling af et bestemt område. 

Tast ”E” efterfulgt at det ønskede område (1, 2 eller 3). 

herefter tast ”D” og kode. 

 

Ved fejl: 

 Hvis alarmen ikke kan tilkoble. Kontrollere da følgende 

1. Tjek alle døre og vinduer er lukker 

2. Tjek der ikke er spindelvæv/edderkopper ved rum sensorerne 

3. Tryk på ”A” herefter vil alarmen skrive en meddelelse, tryk igen på ”A” for 

næste meddelelse. Dette gentages til alt er gennemgået. 

Klokke 

til/fra:   

Hvis man har klokke funktion på sine døre, 

kan dette tændes/slukkes ved at taste ”H” 
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Opret 

bruger: 

 Tryk på ”F” indtil der står ”BRUGER MENU” i displayet. 

Tast ”A” og indtast derefter brugerkode (Obs. Det er kun bruger 1 som kan ændre 

brugerkoder på systemet). 

 Brug Pilen ”F” til menu punktet ”OPSÆT BRUGERKOD.” og tast ”A” 

 Herefter Brug pilen ”F” til den ønskede bruger plads er fundet. Og tast ”A” 

 Tast nu den ønskede brugerkode, og afslut med ”A” 

Hvis man har flere område, tast nu det ønskede område (1, 2 og/eller 3) til der  

er en sort firkant uden for de ønskede områder, og tast ”A” 

Tast ”I” eller ”B” indtil den spørger om man vil afslutte, tast da ”A” 

Eller gentag processen hvis flere koder ønskes oprettet. 

 

Slet 

bruger: 

 Tryk på ”F” indtil der står ”BRUGER MENU” i displayet. 

Tast ”A” og indtast derefter brugerkode (Obs. Det er kun bruger 1 som kan ændre 

brugerkoder på systemet). 

 Brug Pilen ”F” til menu punktet ”OPSÆT BRUGERKOD.” og tast ”A” 

 Herefter Brug pilen ”F” til den ønskede bruger plads er fundet. Og tast ”A” 

 Tast nu 0000 i brugerkoden, efterfulgt af ”A”. Dette vi gøre brugeren inaktiv. 

Tast ”I” eller ”B” indtil den spørger om man vil afslutte, tast da ”A” 

Eller gentag processen hvis flere koder ønskes oprettet. 

 

 

Afmeld 

alarm: 

 Ved fejlaktivering, skal der ringes til kontrolcentralen på 70 230 260 

 herefter oplys hvem du er. Samt gyldigt kodeord. 


