Scandinavia

Scandinavia

Værktøj

Skal bruges til

Boremaskine

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Stjerneskruetrækker

Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Enheder til brug

Skal bruges til

2G GSM simkort
(standard størrelse)

Skal indsættes i kontrolpanelet for at alarmen kan
kommunikerer på GSM mobilnetværket.
VIGTIGT: Simkortet skal være aktivt, uden PIN-kodebeskyttelse
og telefonsvarer. Simkort som kun kommunikerer via 3G vil ikke
virke i alarmen.

Mobiltelefon

Opsætning og daglig brug af alarmsystemet.

❶

❸

❷

Indikation

Hvad betyder det

Hurtige blink (hvert sekund)

Kontrolpanelet forsøger at etablere forbindelse.

Langsommere blink (hver 3. sekund)

Forbindelse er oprettet.

Sådan aktiveres sensorer og tilbehør
Nøglebrik

Hold nøglebrikken op foran cirklen på kontrolpanelets forside.

Fjernbetjening

Tryk på en tilfældig knap på fjernbetjeningen.

Åbningskontakt

Hold enhedens to dele samme og skil dem så ad.

Bevægelsesdetektor

Tryk to gange på test-knappen på detektorens bagside.

Røgalarm*

Tryk og hold test-knappen neden indtil røgalarmen hyler.
Gentag to gange.

For øvrige sensorer, sirener, mv. venligst referer til produktets egen brugervejledning.

Gruppe

Sådan virker gruppen

Hjemme-gruppen

Bevægelsesdetektorer er som standard tildelt Hjemme-gruppen. Sensorer tildelt Hjemme-gruppen vil ikke være i stand til at
igangsætte alarm, når systemet er Slået til (Hjemme). Dette gør
det muligt at slå alarmsystemet til når du er hjemme og samtidig bevæge dig rundt indenfor, uden at igangsætte alarmen,
når du bevæger dig forbi en bevægelsesdetektor. Åbningskontakter vil fortsat kunne igangsætte alarmen, da disse som
standard er tildelt Normal-gruppen.

Normal-gruppen

Åbningskontakter er som standard tildelt Normal-gruppen.
Sensorer tildelt Normal-gruppen vil være aktive og i stand til at
igangsætte alarm, både når alarmsystemet er Slået til (Ude) og
Slået til (Hjemme).

Enhedsforsinkelsesgruppen

Når indgangsforsinkelse på udvalgte sensorer opsættes, er det
nødvendigt at fortælle kontrolpanelet, hvilke sensorer som skal
påvirkes af forsinkelsen. Dette gøres ved at tildele den eller de
udvalgte sensorer i Enhedsforsinkelsesgruppen.

24 timers-gruppen

Røgalarmer er som standard tildelt 24 timers-gruppen. Sensorer
tildelt 24 timers-gruppen vil konstant være aktive og i stand til
at igangsætte alarm, uanset om alarmsystemer er slået til eller
fra.

Sprog

SMS-kommando

Engelsk

0001

Dansk

0045

Svensk

0046

Norsk

0047

Forsinkelse

Sådan virker det

Indgangsforsinkelse

Når en sensor aktiveres, f.eks. når hoveddøren åbnes når du kommer hjem,
så vil kontrolpanelet begynde at bippe, i stedet for at gå i alarm med det
samme. Dette er for at påminde dig om at slå alarmen fra. Kontrolpanelet
vil bippe hvert sekund under indgangsforsinkelsen og begynde at bippe
endnu hurtigere de sidste 15 sekunder af perioden, som indikator for at
du skal skynde dig. Slås alarmen ikke fra inden forsinkelsen udløber, så vil
alarmen gå.

Udgangsforsinkelse

Når alarmen slås til mens du fortsat er indenfor, så vil udgangsforsinkelsen
sikre at alarmen ikke går i gang, selvom en sensor aktiveres, f.eks. ved at
du går forbi en bevægelsesdetektor på vej ud af boligen. Kontrolpanelet
vil bippe hvert sekund under udgangsforsinkelsen og begynde at bippe
endnu hurtigere de sidste 15 sekunder af perioden, som indikator for at du
skal skynde dig ud. Har du ikke forladt boligen inden forsinkelsen udløber,
så vil alarmen gå.

#

Monteringsplacering

Sensor

A

-

Kontrolpanel

B

-

Fjernbetjening

C

-

Sirene

1

Hoveddør

Åbningskontakt

2

Stue

Bevægelsesdetektor

3

Stuevindue

Åbningskontakt

4

Stuevindue

Åbningskontakt

5

Terrassedør

Åbningskontakt

6

Soveværelsesvindue

Åbningskontakt

7

Soveværelse

Bevægelsesdetektor

8

Køkken

Røgalarm

9

Badeværelse

Oversvømmelsesdetektor

Montering af kontrolpanel og sensorer

Side

Montering af kontrolpanel

52

Montering ag bevægelsesdetektor

52

Montering af åbningskontakt

53

For øvrige sensorer, sirener, mf. venligst referer til den relevante produktvejledning.

Sensor

Sådan aktiveres sensoren

Fjernbetjening

Tryk på tilfældig knap på fjernbetjeningen.

Åbningskontakt

Hold enhedens to dele samme og skil dem så ad.

Bevægelsesdetektor

Tryk på test-knappen på detektorens bagside.

Røgalarm*

Tryk og hold test-knappen neden indtil røgalarmen hyler.

Betjeningsmetode

Sådan slås alarmen fra

Kontrolpanel touch-tastatur

Indtast din PIN-kode på kontrolpanelet og bekræft ved at
trykke på
knappen.

Nøglebrik

Før nøglebrikken hen foran cirklen på kontrolpanelets
forside. Alarmsystemet vil slå fra efter 5 sekunder.

Fjernbetjening

Tryk på

Eksternt tastatur*

Væk tastaturet ved at trykke på  knappen, indtast din
tastatur PIN-kode og bekræft ved at trykke
knappen.

Smartphone App

Tryk på

SMS-besked

Send en SMS-besked til kontrolpanelet med SMS-kommando 0 i tekstfeltet.

Betjeningsmetode

Sådan slås alarmen til (Ude)

Kontrolpanel touch-tastatur

Tryk på

Nøglebrik

Før nøglebrikken hen foran cirklen på kontrolpanelets
forside 2 gange indenfor 5 sekunder.

Fjernbetjening

Tryk på

Eksternt tastatur*

Væk tastaturet ved at trykke på  knappen, indtast din
tastatur PIN-kode og bekræft ved at trykke
knappen.

Smartphone App

Tryk på

SMS-besked

Send en SMS-besked til kontrolpanelet med SMS-kommando 1 i tekstfeltet.

knappen på fjernbetjeningen.

knappen og afvent SMS-bekræftelse.

knappen på kontrolpanelet.

knappen på fjernbetjeningen.

knappen og afvent SMS-bekræftelse.

Betjeningsmetode

Sådan slås alarmen til (Hjemme)

Kontrolpanel touch-tastatur

Tryk på

Nøglebrik

-

Fjernbetjening

Tryk på

Eksternt tastatur*

Væk tastaturet ved at trykke på  knappen, indtast din
tastatur PIN-kode og bekræft ved at trykke
knappen.

Smartphone App

Tryk på

SMS-besked

Send en SMS-besked til kontrolpanelet med SMS-kommando 2 i tekstfeltet.

Betjeningsmetode

Sådan aktiveres SOS nødkald

Kontrolpanel touch-tastatur

-

Nøglebrik

-

Fjernbetjening

Tryk på [SOS] knappen på fjernbetjeningen.

Eksternt tastatur*

Væk tastaturet ved at trykke på  knappen og hold så
[SOS] knappen inde i 3 sekunder.

Smartphone App
SMS-besked

knappen på kontrolpanelet.
knappen på fjernbetjeningen.

Handling

Sådan gør du

Slå til (Ude)

Ring til kontrolpanelet. Når du hører en opkaldstone, læg
da på igen. Kort efter vil kontrolpanelet ringe tilbage til dig.
Besvar ikke opkaldet, men afvis det i stedet. Alarmsystemet
vil nu blive slået til.

Slå fra

Ring til kontrolpanelet. Bliv på linjen indtil kontrolpanelet
afbryder forbindelsen. Kontrolpanelet vil ikke ringe tilbage,
men alarmsystemet er nu slået fra.

knappen og afvent SMS-bekræftelse.

Kommando

Tast på telefonen

Slå fra

0

Slå til

1

Slå sirene fra

6

Slå sirene til

9

-

To-vejs samtale

*

-

Genafspil alarmeringsbesked

#

Enhed

Sabotagesikring

Kontrolpanel

Sabotagekontakten er placeret på kontrolpanelets bagside.
Når enten væg- eller bodbeslaget er påsat, vil beslaget holde
sabotagekontakten inde. Hvis beslaget fjernes, f.eks. hvis kontrolpanelet flås ned af væggen, så udløses sabotagekontakten og
igangsætter alarm.

Bevægelsesdetektor

Sabotagekontakten er placeret inde i selve bevægelsesdetektoren. Hvis detektoren åbnes eller smadres, f.eks. ved at blive smidt
på gulvet, så udløses sabotagekontakten og igangsætter alarm.

Åbningskontakt

Sabotagekontakten er placeret på bagsiden af åbningskontaktens store del. Når monteringsbeslaget er påsat, vil beslaget holde sabotagekontakten inde. Hvis åbningskontakten nedtages fra
beslaget, så udløses sabotagekontakten og igangsætter alarm.

Konfiguration

Fabriksindstilling

Standard PIN-kode
(kontrolpanel adgangskode)

1234

Kontrolpanel sprog

Engelsk

Indgangs- og udgangsforsinkelse

00 sek.

Enhedsforsinkelse

30 sek.

Sirenevolumen (indbygget)

2 (høj)

Sirenevarighed (indbygget)

5 min.

Alarmmodtagere (SMS)

-

Alarmmodtagere (Opkald)

-

Zonenavne

Zone 1, Zone 2, Zone 3, osv.

Nøglebriknavne

RFID 1, RFID 2, RFID 3, osv.

Modtager af nøglebrik-beskeder

-

Hurtigkaldsnummer

-

Metode

Fabriksindstilling

Via SMS-besked

Send SMS-kommando 0000 til kontrolpanelet.

På kontrolpanelet

Tryk og slip den sorte sabotageknap på kontrolpanelets bagside
5 gange. Kontrolpanelet udgivet to bip ved succesfuld nulstilling.

Metode

Forbindelser som vil
blive slettet

Sådan gør du

Via SMS-besked

Sensorer

Send SMS-kommando 21 til kontrolpanelet.

Via SMS-besked

Nøglebrikker

Send SMS-kommando 22 til kontrolpanelet.

Via SMS-besked

Fjernbetjeninger og
eksterne tastaturer.

Send SMS-kommando 23 til kontrolpanelet.

På kontrolpanelet

Sensorer, fjernbetjeninger og eksterne
tastaturer.

Tryk og slip den sorte sabotageknap
på kontrolpanelets bagside 3 gange.
Kontrolpanelet udgivet to bip ved
succesfuld sletning.

Indikation

Hvad betyder det

Blinker hurtigt og konstant

Bevægelsesdetektoren udfører selv-test.

Blinker én gang

Bevægelse er registreret og signal sendt til kontrolpanelet.

Blinker to gange

3-minutters test-tilstand er færdig og detektoren går nu i
strømbesparende tilstand (dvale).

Blinker hvert 3. sekund

Lavt batteri. Udskift straks batterierne.

Indikation

Hvad betyder det

Ét blink

Kontakten er blevet aktiveret og har sendt signal til kontrolpanelet.

Blink hvert 3. sekund

Lavt batteri. Udskift straks batterierne.

Strømforsyning

Strømforsyning 12V DC 500mA

GSM frekvens

850/900/1800/1900MHz

Spænding ved standby

≤ 110mA

Spænding ved alarm

≤ 340mA

Sendeafstand

≤ 20m (indendørs) / ≤ 80m (udendørs/fugleflugt)

Backup-batteri

2 x Genopladelige Li-ion batterier 3.7V 800mA (BL5B)

Indbygget sirene

85dB

Max. forbundne fjernbetjeninger

10 x Fjernbetjeninger / Eksterne tastaturer

Max. forbundne sensorer

50 x Sensorer

Max. forbundne nøglebrikker

50 x Nøglebrikker

Radiofrekvens

433.92MHz (±75KHz)

Materiale

ABS plastik

Temperatur

-10°C til +50°C

Relativ fugtighed

≤ 80% (ikke kondenserende)

Dimensioner

L: 188mm x H: 132mm x D: 26mm

Strømforsyning

2 x AA batterier (1.5V LR6)

Spænding ved standby

≤ 90uA

Spænding ved alarm

≤ 9.5mA

Synsfelt

8m afstand / 110° vinkel

Sendeafstand

≤ 20m (indendørs) / ≤ 80m (udendørs/fugleflugt)

Dyre-immunitet

≤ 25kg.

Radiofrekvens

433.92MHz (±75KHz)

Materiale

ABS plastik

Temperatur

-10°C til +50°C

Relativ fugtighed

≤ 80% (ikke kondenserende)

Dimensioner – Detektor

H: 108mm x B: 52mm x D: 36.8mm

Dimensioner - Monteringsbeslag

H: 52mm x B: 30mm x D: 26.5mm

Strømforsyning

1 x AA batteri (1.5V LR6)

Spænding ved standby

≤ 35uA

Spænding ved alarm

≤ 10mA

Sendeafstand

≤ 20m (indendørs) / ≤ 80m (udendørs/fugleflugt)

Radiofrekvens

433.92MHz (±75KHz)

Materiale

ABS plastik

Temperatur

-10°C til +50°C

Relativ fugtighed

≤ 80% (ikke kondenserende)

Dimensioner – Transmitterdel

H: 71mm x B: 34mm x D: 17.5mm

Dimensioner - Magnetdel

H: 51mm x B: 12mm x D: 13.5mm

Radio frequency

433.92MHz (±75KHz)

Housing material

ABS plastic + Acrylic

Temperature

-10°C to +55°C

Relative humidity

≤ 80% (non-consending)

Dimensions

L: 188mm x H: 132 mm. x D: 26 mm.

Strømforsyning

1 x CR2025 knapbatteri (DC 3V)

Spænding ved signal

≤ 7mA

Sendeafstand

≤ 20m (indendørs) / ≤ 80m (udendørs/fugleflugt)

Radiofrekvens

433.92MHz (±75KHz)

Materiale

ABS + PC plastik

Temperatur

-10°C til +50°C

Relativ fugtighed

≤ 80% (ikke kondenserende)

Dimensioner

H: 58mm x B: 31mm x D: 9.5mm

Strømforsyning

Ingen

Kredsløb

EM4100 CMOS

Radiofrekvens

125KHz

Dimensioner

H: 30mm x B: 30mm x D: 6mm

Problem

Løsning

Kontrolpanelet kan
ikke oprette forbindelse til GSM-netværket

Benytter du et SikkertHjem SMS-kort, så husk at aktivere dette
inden brug. Benytter du et simkort fra en anden udbyder, så
sørg for at både PIN-kode og telefonsvarer er deaktiveret og der
er kredit på kortet, hvis det er et taletidskort. Sluk nu kontrolpanelet, vent i 10 sekunder og tænd igen.

Forbindelsen til alle
sensorer er pludselig
forsvundet

Forbindelsen til sensorerne slettes når sabotagekontakten på
kontrolpanelets bagside trykkes og slippes 3 gange i træk. Lær
hvordan du genskaber forbindelsen i afsnittet ”Forbind sensorer
og tilbehør” på side 6.
Telefonnummeret som du forsøger at betjene alarmsystemet
med er ikke gemt som alarmmodtager (SMS) eller alarmmodtager (Opkald). Benyt en telefon som fortsat har adgang til
alarmsystemet til at opdatere modtagerlisterne med dit telefonnummer eller nulstil til fabriksindstillinger.

Telefonnummeret er
ikke autoriseret

Sensor igangsætter
ikke alarm

Falsk alarm

Alarmen går i gang af
sig selv

Test om signalet fra den trådløse sensor er i stand til at nå
kontrolpanelet, ved at flytte sensoren tættere på kontrolpanelet.
Er dette tilfældet, så prøv at udskifte batterierne i sensoren for at
styrke signalet eller tilføj en signalforstærker til systemet.
I næste alle tilfælde forårsages falske alarmer af bevægelsesdetektorer som ikke er monteret korrekt. Følg nøje monteringsvejledningen på side 40 og sørg for at overholde alle retningslinjerne.
I næsten alle tilfælde skyldes dette at kontrolpanelet har fået
”indlært” signalet fra et ikke-alarm apparat, så som vejrstationer, trådløse dørklokker, osv. under forbindelse af en ny
sensor. Signalet fra dette apparat igangsætter nu alarmen. Slet
forbindelsen til alle sensorer som beskrevet på side 35 og opret
forbindelse på ny som beskrevet på side 6.

Nøglebrikker virker
ikke

Den runde nøglebriklæser på kontrolpanelets forside, virker kun
når panelet er tilsluttet strømforsyning. Sørg for at strømforsyning er tilsluttet og der er tændt for strømmen.

Kontrolpanelets
touch-tastatur virker
ikke

Kontrolpanelets touch-tastatur aktiveres af varmen fra dine fingre. Tryk med en flad finger og ikke med spidsen. Panelet leveres
med en tynd beskyttelsesfilm. Aftag denne inden ibrugtagning.
Sørg for at holde touch-tastaturet rent med en fugtig (ikke våd)
klud.

SMS-kommando

Handling

?

Modtag SMS opsætningsmenu (niveau 1)

??

Modtag SMS opsætningsmenu (niveau 2)

???

Modtag SMS opsætningsmenu (niveau 3)

00

Modtag alarm system status rapport

0

Slå fra

1

Slå til (Ude)

2

Slå til (Hjemme)

3

Fjernovervågning via telefon

4

Efterlad en stemmebesked via telefon

5

Opsæt alarmmodtagere (Opkald)

6

Opsæt alarmmodtagere (SMS)

7

Modtag SMS-besked når en nøglebrik benyttes

8

Opsæt hurtigkaldsnummer

91-99

Navngiv sensorer i zone 1-9

10
101-104

Navngiv nøglebrikker (hvis systemsprog er Engelsk)
Navngiv nøglebrikker (hvis systemsprog er Dansk, Svensk og Norsk)

11

Opsæt indgangs- og udgangsforsinkelse på alle sensorer

12

Juster volumen og varighed på den indbyggede sirene

13

Ændre PIN-kode

14

Opsæt indgangsforsinkelse på udvalgte sensorer

21

Slet forbindelsen til sensorer

22

Slet forbindelsen til nøglebrikker

23

Slet forbindelsen til fjernbetjeninger og eksterne tastaturer

0000

Nulstil til fabriksindstillinger

0001

Indstil systemsprog til Engelsk

0045

Indstil systemsprog til Dansk

0046

Indstil systemsprog til Svensk

0047

Indstil systemsprog til Norsk

