Scandinavia

Scandinavia

Verktyg:

Används till:

Elektrisk borr

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor.

Stjärnskruvmejsel

Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor.

Verktyg:

Används till:

SIM-kort, GSM
(standardstorlek, 2G)

Ska sättas in i larm-panelen för att larm-systemet ska kunna
kommunicera via mobilnätet (GSM).
VIKTIGT: SIM-kortet måste vara aktiverat - och utan funktion för
pinkod och röstbrevlåda. Ett renodlat 3G SIM-kort fungerar INTE i
larmsystemet.

Mobiltelefon

För inställningar och styrning av larmsystemet.

❶

❸

❷

Indikation:

Vad betyder detta?

Blinkar snabbt (varje sekund)

Larm-panelen försöker etablera förbindelse.

Blinkar långsamt (var 3:e sekund)

Larm-panelen har fått igång en förbindelse.

Så här aktiverar du olika detektorer och tillbehör
Nyckelbricka 1

Håll din nyckelbricka mot den runda cirkeln på framsidan
av larm-panelen.

Fjärrkontroll 1

Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.

Dörr/fönster-kontakt 1

Håll ihop de 2 delarna av detektorn - dela sedan på dem.

Rörelse-detektor 1

Tryck 2 gånger på test-knappen, på baksidan av detektorn.

Rök-detektor *

Tryck på testknappen, och håll den intryckt, tills detektorn börjar
tjuta. Upprepa 2 gånger.

For other sensors, sirens, etc. please refer to the relevant product manual.

Grupp

Så fungerar gruppen

Hemma-grupp

Rörelse-detektorer är, som standard, inlagda i Hemma-gruppen.
Detektorer i hemma-gruppen kan inte lösa ut larmet, när
larmet är aktiverat (i hemma-läge).
Detta gör det möjligt att ha larmet aktivt, när du är hemma,
och samtidigt röra dig inne, utan att lösa ut larmet, t.ex. på
natten.
Dörrkontakter och fönsterkontakter kan ändå lösa ut larmet,
eftersom dessa ingår i Normal-gruppen.

Normal-grupp

Dörrkontakter och fönsterkontakter ingår i Normal-gruppen.
Sensorer och tillbehör som tillhör Normal-gruppen är aktiva,
och kan utlösa larmet, både när larm-systemet är aktiverat i
borta-läge och aktiverat i hemma-läge.

Enhetsförsenings-grupp

När enhets-försening aktiveras på vissa utvalda sensorer
är det nödvändigt att ställa in på larm-panelen vilka sensorer
som ska omfattas av denna försening. Detta görs genom att
placera dessa sensorer i Enhetsförsenings-gruppen.

24-timmars-gruppen

Rök-detektorer ingår i 24-timmars-gruppen. Dessa sensorer är
konstant aktiva och redo att aktivera larmet, oavsett om du har
larmet på eller av. Dessa detektorer är alltid redo!

Språk

SMS-kommando

Engelska

0001

Danska

0045

Svenska

0046

Norska

0047

SMS-kommando

Byt namn på nyckelbrickor (Danmark, Sverige och Norge)

101

Byt namn på nyckelbricka i zon 1

102

Byt namn på nyckelbricka i zon 2

103

Byt namn på nyckelbricka i zon 3

104

Change name of key tag in zone 4

Försening:

Så funkar det:

Ingångsförsening

När en sensor reagerar på en händelse, t.ex när du öppnar entré-dörren
och kommer hem, så kommer larm-systemet att börja pipa (svagt). Tack
vare ingångs-förseningen kommer larmet inte att börja tjuta direkt. Detta
pip-ljud hörs för att påminna dig om att stänga av larmet. Larm-panelen
kommer att pipa varje sekund, under ingångs-förseningen. Om du stänger
av larmet, inom förseningstiden, så slipper du höra larmet tjuta för fullt.

Utgångsförsening

När larmet slås på, medan du fortfarande är hemma, så kommer
utgångs-förseningen att göra att larmet startar lite senare, trots att du t.ex.
rör dig framför en rörelse-detektor. Istället kommer larm-panelen att sända ut pip-ljud (svagt), för att påminna dig om att gå ut och stänga dörren.
Om du går ut, inom tiden för utgångs-försening, så slipper du lösa ut
larmet. Du kan själv ställa in hur många sekunder förseningen ska vara!

#

Installations-plats

Sensor / detektor

A

-

Larm-panel

B

-

Fjärrkontroll

C

-

Siren

1

Entrédörr

Dörr- / fönsterkontakt

2

Vardagsrum

Rörelse-detektor

3

Vardagsrum, fönster

Dörr- / fönsterkontakt

4

Vardagsrum, fönster

Dörr- / fönsterkontakt

5

Terassdörr

Dörr- / fönsterkontakt

6

Sovrumsfönster

Dörr- / fönsterkontakt

7

Sovrum

Rörelse-detektor

8

Kök

Rök-detektor

9

Badrum / toalett

Detektor för vattenläckage

Så installerar du larm-panel och detektorer:

Sida:

Installera larm-panel

52

Installera en rörelse-detektor

52

Installera en dörr- / fönster-kontakt

53

För övriga sensorer / sirener / tillbehör – se resp. produkts egen manual.

Sensor

Så aktiverar du en sensor

Fjärrkontroll

Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.

Dörr-/fönster-kontakt

Håll ihop detektorns 2 delar, och dela sedan på dem.

Rörelse-detektor

Tryck på test-knappen på baksidan av detektorn.

Rök-detektor

Tryck och håll nere testknappen tills rök-detektorn tjuter.

Sätt att styra larm-systemet:

Så larmar du av

Larm-panelens knappar

Slå in din PIN-kod på larm-panelen och bekräfta genom
att trycka på knappen . Larmet stängs av direkt.

Nyckelbricka

Håll brickan framför cirkeln på framsidan av larm-panelen.
Larm-systemet stängs av efter 5 sekunder.

Fjärrkontroll

Tryck på

Extern knappsats*

Aktivera knappsatsen genom att trycka på  knappen,
skriv in din PIN-kod för knappsatsen och bekräfta genom
att trycka på knappen .

App i din smartphone
(iPhone / Android)

Tryck på knappen
och invänta ett SMS som bekräftar att
det har fungerat (”Larmet är av”).

SMS-meddelande

Skicka ett SMS till larm-panelen med kommandot 0
i textfältet.

Sätt att styra larm-systemet:

Så larmar du på (Bortaläge)

Larm-panelens knappar

Tryck på

Nyckelbricka

Håll upp brickan framför cirkeln på framsidan av larmpanelen 2 gånger inom 5 sekunder.

Fjärrkontroll

Tryck på knappen

Extern knappsats*

Aktivera knappsatsen genom att trycka på  knappen,
skriv in PIN-kod för knappsatsen, bekräfta med knappen

App i din Smartphone

Tryck på knappen
och invänta ett SMS som bekräftar att
det har fungerat (”Larmet är på”).

SMS-meddelande

Skicka ett SMS till larm-panelen med kommandot 1
i textfältet.

knappen på fjärrkontrollen.

knappen på larm-panelen

på fjärrkontrollen.
.

Sätt att styra larm-systemet:

Så larmar du på (Hemmaläge)

Larm-panelens knappar

Tryck på

Nyckelbricka

-

Fjärrkontroll

Tryck på knappen

Aktivitet:

Så här gör du:

Extern knappsats*

Aktivera knappsatsen genom att trycka på  knappen,
skriv in din PIN-kod för knappsatsen och bekräfta genom
att trycka på knappen .

Larma på (Bortaläge)

Ring till larm-panelen. När du hör en ton, avsluta samtalet
direkt. Kort efter kommer larm-panelen att ringa tillbaka till
dig. Svara inte på samtalet, neka det. Larmet slås nu på.

App i din smartphone

Tryck på knappen

Larma av

SMS-meddelande

Skicka ett SMS till larm-panelen med kommandot 2
i textfältet.

Ring till larm-panelen. Håll kvar uppringningen ända till
larm-panelen avbryter förbindelsen. Larm-panelen kommer
inte att ringa tillbaka, men larmet är nu av.

Sätt att styra larm-systemet:

Så aktiverar du SOS-nödsamtal

Larm-panelens knappar

-

Nyckelbricka

-

Fjärrkontroll

Tryck på knappen SOS på fjärrkontrollen.

Extern knappsats*

Aktivera knappsatsen genom att trycka på knappen .
Håll inne knappen SOS i 3 sekunder.

App i din Smartphone

-

SMS-meddelande

-

på larm-panelen
på fjärrkontrollen.

i din app, invänta bekräftelse (SMS).

Kommando

Tryck denna siffra på telefonen

Larma av

0

Larma på

1

Slå av siren

6

Slå på siren

9

2-vägs-samtal

*

Repetera larm-meddelande

#

Enhet:

Sabotage-skydd

Larm-panel

Sabotage-knappen sitter på baksidan av larm-panelen.
När antingen vägg- eller bords-beslaget är monterat, kommer
beslaget att hålla knappen inne. Om beslaget tas bort, om t.ex.
larm-panelen slits ner från väggen, så utlöses sabotagekontakten
och larmet går.

Rörelse-detektor

Sabotage-knappen sitter inne i själva rörelse-detektorn.
Om rörelse-detektorn öppnas eller bryts upp, t.ex. om den slits
ner och faller på golvet, så kommer sabotage-knappen att
utlösas och sätta igång larmet.

Dörr- / fönster-kontakt
(Öppningskontakt)

Sabotage-knappen sitter på baksidan av kontaktens stora halva.
När monteringsbeslaget är påsatt håller beslaget kontakten inne.
Om öppningskontakten slits ner från beslaget, utlöses kontakten
och det sätter igång larmet.

Inställning

Fabriksinställning

Standard PIN-kod (larm-panel)

1234

Larm-panel, språk

Engelska

Ingångs- och utgångsförsening

00 sek.

Enhets-försening

30 sek.

Sirén-volym (inbyggd sirén)

2 (hög)

Siren-varaktighet (inbyggd sirén)

5 min.

Larm-mottagare: SMS

-

Larm-mottagare: Samtal

-

Zon-namn

Zone 1, Zone 2, Zone 3, etc.

Nyckelbrickor, namn

RFID 1, RFID 2, RFID 3 och RFID 4

Mottagare av meddelande, nyckelbrickor

-

Snabb-uppringningsnummer

-

Metod

Fabriksinställningar

Via SMS

Skicka SMS-kommando 0000 till larm-panelen.

På kontroll-panelen

Tryck och släpp den svarta ”sabotage-knappen” på baksidan av
larm-panelen 5 gånger. Det hörs 2 pip, som bekräftelse på att
det har fungerat.

Metod:

Förbindelser som
kommer att avbrytas:

Så här gör du:

Via SMS

Sensorer

Skicka SMS-kommando 21
till larm-panelen.

Via SMS

Nyckelbrickor

Skicka SMS-kommando 22
till larm-panelen.

Via SMS

Fjärrkontroller och
externa tangentbord.

Skicka SMS-kommando 23
till larm-panelen.

På larm-panelen

Sensorer, fjärrkontroller
och externa tangentbord.

Tryck och släpp den svarta
”sabotage-knappen” (på baksidan
av larm-panelen) 3 gånger.
Det hörs 2 pip, som bekräftar att det
har fungerat.

Indikation:

Vad betyder det ?

Blinkar snabbt, konstant

Rörelse-detektorn utför ett självtest

Blinkar en gång

Rörelse är registrerat och signal har sänts till larm-panelen.

Blinkar 2 gånger

3-minuters test är färdig. Detektorn går nu ner i strömsparande läge (vila).

Blinkar var 3:e sekund

Indikerar lågt batteri. Byt ut batterierna direkt.

Vad händer?

Vad betyder det?

Blinkar en gång

Kontakten är aktiverad och har sänt signal till larm-panelen.

Blinkar var 3:e sekund

Svagt batteri. Byt ut batterierna direkt.

Strömförsörjning:

Strömadapter 12V DC, 500mA

GSM-frekvens:

850/900/1800/1900 MHz

Standby, strömförbrukning:

≤ 110mA

Strömförbrukning vid larm:

≤ 340mA

Max avstånd, trådlöst förbindelse:

≤ 20m (inne) / ≤ 80m (fritt fält)

Backup-batteri:

2 laddningsbara Li-ion batterier 3.7V 800mA (BL-5B)

Sirén, inbyggd i larm-panelen:

Ljudstyrka 85 dB

Max. antal tillbehör:

10 x fjärrkontroller / Externa knappsatser
50 x sensorer
50 x nyckelbrickor

Sändnings-frekvens:

433.92 MHz (±75 KHz)

Material:

ABS-plast

Temperatur:

Över -10°C och under +50°C

Relativ fuktighet:

≤ 80% (icke-kondenserande)

Dimensioner, larm-panel:

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

Strömförsörjning:

2 x AA batterier (1,5 V, LR6)

Standby, strömförbrukning:

≤ 90 uA

Strömförbrukning vid larm:

≤ 9.5 mA

Räckvidd, synfält:

8m avstånd / 110° vinkel

Räckvidd, max. avstånd:

≤ 20m (inne) / ≤ 80m (fritt fält)

Immun mot husdjur, max vikt:

≤ 25 kg

Sändnings-frekvens:

433.92 MHz (±75 KHz)

Material:

ABS-plast

Temperatur:

-10°C till +50°C

Relativ fuktighet:

≤ 80% (icke-kondenserande)

Dimensioner – Detektor:

H: 108 mm x W: 52 mm. x D: 36.8 mm.

Dimensioner – Monteringsbricka

H: 52 mm x W: 30 mm. x D: 26.5 mm.

Strömförsörjning:

1 x AA batteri (1,5 V, LR6)

Standby, strömförbrukning:

≤ 35 uA

Strömförbrukning vid larm:

≤ 10 mA

Räckvidd, max. avstånd:

≤ 20m (inne) / ≤ 80m (fritt fält)

Sändnings-frekvens:

433.92 MHz (±75 KHz)

Material:

ABS-plast

Temperatur:

-10°C till +50°C

Relativ fuktighet:

≤ 80 % (icke-kondenserande)

Storlek – den större delen:

H: 71 mm x W: 34 mm. x D: 17.5 mm.

Storlek – den mindre delen:

H: 51 mm x W: 12 mm. x D: 13.5 mm.

Sändnings-frekvens:

433.92 MHz (±75 KHz)

Material:

ABS-plast

Temperatur:

-10°C till +55°C

Relativ fuktighet:

≤ 80 % (icke-kondenserande)

Dimensioner:

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

Strömförsörjning:

1 x CR 2025 knappcells-batteri (DC 3V)

Strömförbrukning:

≤ 7 mA

Räckvidd, max. avstånd:

≤ 20m (inne) / ≤ 80m (fritt fält)

Sändnings-frekvens:

433.92 MHz (±75 KHz)

Material:

ABS + PC-plast

Temperatur:

-10°C till +50°C

Relativ fuktighet:

≤ 80 % (icke-kondenserande)

Dimensioner:

H: 58 mm x W: 31 mm. x D: 9.5 mm.

Strömförsörjning:

Ingen

Krets:

EM4100 CMOS

Sändnings-frekvens:

125 KHz

Dimensioner:

H: 30 mm x W: 30 mm. x D: 6 mm.

Problem

Lösning:

Larm-panelen kan inte
få förbindelse med
mobil-nätverket (GSM)

Om du använder ett SIM-kort från SikkertHjem så är det viktigt
att du aktiverar detta, innan det börjar användas. Om du använder ett SIM-kort från annan leverantör, så se till att både PINkod och telefonsvarar är avaktiverat på SIM-kortet. Det måste
också vara påfyllt om det är ett SIM-kort för samtal.
Stäng nu av larm-panelen, vänta 10 sekunder och starta igen.

Förbindelsen till alla
sensorer är plötsligt
avbruten.

Anslutningen till sensorerna avbryts när man trycker och släpper
på sabotage-knappen (på larm-panelens baksida) 3 gånger.
Läs mer om hur du återskapar anslutningar på sidan 6 i denna
guide.

Telefon-numret är
inte auktoriserat

Telefon-numret, som du försöker styra larm-systemet med,
är inte sparat som larm-mottagare (SMS) eller larm-mottagare
(telefon) i larm-panelen. Använd en telefon som har fortsatt tillgång till larm-systemet, för att uppdatera mottagar-listorna, och
lägg till ditt telefonnummer – eller nollställ alla inställningar.

Sensor får inte igång
larmet

Falskt larm

Larmet drar igång
av sig själv

Nyckelbrickor
fungerar inte

Knapparna på larmpanelen fungerar inte

Testa om den trådlösa signalen, från sensorn, når fram till
larm-panelen, genom att flytta sensorn närmare larm-panelen.
Om detta inte hjälper, prova att byta ut batterierna i sensorn, för
att få starkare signal. Du kan också köpa till en extra signalförstärkare till larm-systemet.
Dessa falska larm orsakas oftast av att rörelse-detektorn är felmonterad. Följ noga anvisningarna för montering på sidan 40.
Det är extra viktigt om du har djur, som rör sig i bostaden.
Larmet startar – helt utan anledning.
Det beror oftast på att larm-panelen av misstag har ”lärt sig”
att tolka signaler fel (när ett nytt larm-tillbehör blev anslutet.
Då kan t.ex. signaler från helt andra apparater, som väderstationer, trådlösa dörrklockor, etc. aktivera larmet.
Avbryt förbindelserna till alla sensorer, som beskrivs på sidan 35,
och upprätta nya förbindelser, som beskrivs på sidan 6.
Den cirkel som finns på framsidan av larm-panelen
är en nyckelbricks-läsare. Denna läsare fungerar enbart när
larm-panelen är ansluten till strömförsörjning. Se till att larmpanelen får ström och är påslagen.
Larm-panelen har touch-knappar, som aktiveras av värmen i
dina fingrar. Tryck med en flat finger-yta, inte med spetsen av
fingret. Panelen levereras med en tunn skyddsfilm av plast. Ta av
denna innan du börjar använda panelen. Se gärna till att hålla
panelen ren, tvätta knapparna försiktigt med trasa som är fuktig,
inte våt.

SMS-kommando

Vad sker ?

?

Få en meny med olika SMS-kommando-alternativ (nivå 1)

??

Få en meny med olika SMS-kommando-alternativ (nivå 2)

???

Få en meny med olika SMS-kommando-alternativ (nivå 3)

00

Ta emot status-rapport, från larm-systemet

0

Slå från larmet

1

Slå till larmet (Bortaläge)

2

Slå till larmet (Hemmaläge)

3

Fjärr-samtal via telefon, 2-vägs

4

Spela in ett röst-meddelande via telefon

5

Lägg till larm-mottagare (för styrning via telefonsamtal)

6

Lägg till larm-mottagare (för styrning via SMS)

7

Ta emot SMS när en nyckelbricka används

8

Lagra snabbuppringnings-nummer

91-99
10
101-104

Ge namn till sensorer, namn i zon 1-9
Ge namn till nyckelbrickor, (om inställt språk är engelska)
Ge namn till nyckelbrickor, (inställt språk är svenska, danska, norska)

11

Ställ in ingångs- och utgångs-försening för alla sensorer

12

Justera volym och varaktighet för inbyggd sirén

13

Ändra PIN-kod

14

Ställ in ingångs-försening för utvalda sensorer

21

Avbryta förbindelserna till sensorer

22

Avbryta förbindelserna till nyckelbrickor

23

Avbryta förbindelser till fjärrkontroller och externa knappsatser

0000

Nollställ hela larm-systemet till ursprungliga fabriksinställningar

0001

Byt inställt språk, på larm-systemet, till engelska

0045

Byt inställt språk, på larm-systemet, till danska

0046

Byt inställt språk, på larm-systemet, till svenska

0047

Byt inställt språk, på larm-systemet, till norska

