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Larm leverantör: ................................................. 
Adress: ................................................................ 
............................................................................... 
Telefon: ................................................................ 



 Påslag av inbrottslarm. 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 

2. Display visar  och larmet kommer 
automatiskt att aktiveras, lämna lokalen. 

 
  
 
 Avslag av inbrottslarm. 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 
2. Larmet är frånkopplat (av.) 
 
  
 
 Återställning av inbrottslarm (ej grupper) 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 
2. Den larmande adressen.visas t.ex. 

 eller   
undersök larmorsaken, vid behov bläddra med  eller  
knapparna. 

 
3. Återställ sedan med  knappen (inom 2 min).  

OBS! Om detta inte görs, måste larmet återställas av kod 
med rätt behörighet. 

 
 
 
4. Display visar aktuell tid och datum när allt är återställt.



På och Avslag av valfri larmgrupp. 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 

2. Display visar t.ex. 
PÅ     A    1  2   3   4
Gruppr.   A  P   A   A  

          A=Avslaget P=Påslaget 
 
3. Ändra gruppstatus genom att trycka motsvarande siffra och 

skifta mellan A, B, C,eller D vid behov med  och  
knapparna, avsluta med  knappen. 

 

4. Display visar    och valda grupper kommer 
att aktiveras, lämna lokalen. 

 
  
 
 Återställning av inbrottslarm (grupper). 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 

2. Display visar t.ex. 
PÅ     A    1  2   3   4
Gruppr.   A  P   A   A  

          A=Avslaget P=Påslaget 
 
3. Ändra gruppstatus genom att trycka motsvarande siffra och 

skifta mellan A, B, C,eller D vid behov med  och  
knapparna, avsluta med  knappen. 

 

4. Den larmande adressen visas t.ex. 
1023 A1     INBROTT
 DATARUM  VÅN 3  

undersök larmorsaken. 
 
5. Återställ sedan med  knappen (inom 2 min).  
OBS! Om detta inte görs, måste larmet återställas av kod med 
rätt behörighet. 
 
6. Display visar aktuell tid och datum, när allt är återställt.



Kontroll av händelseregister. 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 
 
2. Tryck  och  knappen. 
 
 
3. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda  
knapparna: = Framåt i tiden och = Bakåt i tiden 
 
 
4. Avsluta kontrollen genom att trycka  knappen 3 gånger. 
 
  
 
 

Kontroll av olika grupper i händelseregistret 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 
 
2. Tryck  och  knappen. 
 
 
3. Välj ut den eller de grupper som skall ingå genom att trycka 

motsvarande siffror och  knappen. 
 
 
4. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda 

knapparna: = Framåt i tiden och = Bakåt i tiden 
 
 
4. Avsluta kontrollen genom att trycka  knappen 3 gånger. 



 Tvångspåslag av inbrottslarm med felaktig adress 
1. Utför normalt påslag men tryck istället för under punkt1 

2. Display visar  
 
3. Alla "hela" adresser kommer att bli påslagna och alla "felaktiga" 

kommer att bli uteslutna och kan ej utlösa larm. 
 
4. Vid nästa avslag kommer de uteslutna adresserna att ha normal 

funktion igen. 
 
5. Meddela säkerhetsansvarig snarast. 
  
 
 Inställning av tid och datum 
1. Tryck kod och  knappen. 
 
2. Tryck  och  knappen. 
 
3. För ny tid, tryck  och aktuell tid - timmar/minuter. 
 För nytt datum, tryck  och aktuell datum - dag/mån./år. 
 
4. Justering av klockhastigheten kan utföras med # kanppen. 
 
5. Avsluta ändringen genom att trycka  knappen 3 gånger. 
  
 
 Inställning av sommartid 
1. Tryck kod och  knappen. 
 
2. Tryck  och  knappen. 
 
3. Tryck  och start datum, dag och mån. t,ex, 29 03 
 
4. Tryck  och slut datum, dag och mån., t,ex, 27 09 
 
5. Avsluta ändringen genom att trycka  knappen 3 gånger. 
 
6. Inställning av sommartiden är automatisk, så normalt behöver 

den inte justeras.



Koder 
För varje larmkod kan följande underrubriker programmeras 
 
Rubrik Möjliga val Kommentar 
Kod 4-6 siffror  * för att ta bort kodsiffror 
Nivå 0-7 Oftast 3-4 
Namn 0-6 tecken Namn, eller Initialer på person 
Tillträdestid Enbart G 60-512 

Timer A-B 
Tids styrda koder 
Används sällan 

Temp.kod 1-28 dagar vid tillfällig kod 
Grupp vid gruppindelning Med * ges val av olika grupper 
   
 
Programmering av användarkoder 
 
1. Tryck "kod" och  knappen. 
 
2. Tryck    och    knappen. 
 
3. Bläddra med  eller  till rätt kodposition och tryck . 
 
4. Bläddra med  eller  till rätt rubrik visas och tryck . 
 - Kod: tryck  "Ny kod"  
 - Nivå tryck  "Ny nivå"  
 - Namn tryck    Välj "meny" med  och bläddra med 
  eller  till rätt bokstav visas och tryck .  
Avsluta med  knappen. 
 
 - Tilltr.tid: tryck  "ny nivå"  
 - Temp. kod: tryck  "antal dagar"  
 - Grupp: tryck  "grupper"  
 
5. Avsluta ändringen genom att trycka  knappen 5 gånger.



Kodlista 
 
Pos. Siffror Nivå Namn Tid Grupp 
001      

002      

003      

004      

005      

006      

007      

008      

009      

010      

011      

012      

013      

014      

015      

016      



Påslag av inbrottslarm med uteslutna adresser. 
 
1. Tryck "kod" och   . 
 
 

2. Display visar t.ex.  
 
 

3. Tryck  och display visar  

 
 
 
4. Bläddra med  eller  tills rätt adress visas och tryck   

Om fler adresser skall uteslutas gå till punkt 4. 
 
 
 
5. Önskas påslag, tryck  och display visar  

     
 
 
6. Larmet kommer att aktiveras med vissa detektorer uteslutna, 

lämna lokalen. 


