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Att använda manöverpanelen

2
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Displaylägen
Display

Beskrivning
Skyddet är avstängt. Inget larm eller feltillstånd
föreligger. Du kan aktivera systemet.
Skydd är aktiverat (hemmaläge).
Skydd är aktiverat (fullt).
Brand- eller inbrottslarm inträffat när:

1

Skyddet är avstängt
Skydd är aktiverat (hemmaläge)

1

Aktivera eller stänga av systemet

Välj ett alternativ från tabellen nedan för att aktivera eller
stänga av ditt system.
Vänta tills ikonen på manöverpanelen blir röd och
utpasseringstiden börjar innan du lämnar byggnaden.
Alternativ

Beskrivning
Visa din kodbricka. Följ manöverpanelens
instruktioner.
Tryck på knappen [i]. Följ manöverpanelens
instruktioner.

Skydd är aktiverat (fullt)
Utpasseringstid pågår (skydd aktiverat, hemmaläge
eller fullt).
Manöverpanelen anger den tid som återstår med
förbestämda intervall. Cirkelsegmenten aktiveras ett
i taget för att ge en visuell status för
utpasseringstiden.
Under de sista 10 sek. ljuder ett snabbt pip innan
skyddet aktiveras.

60 sek.* på dig att gå ut ur
Du har: _______
byggnaden innan larmet går.
Inpasseringstid (skyddet aktiverat, hemmaläge eller
fullt).

Ange kod. Följ manöverpanelens instruktioner.

Tryck på

för att aktivera skydd (fullt).

för att stänga av systemet. Se
Tryck på
Konfigurering av fjärrkontrollen på sidan 4 för
fler fjärrkontrollsalternativ.

Manöverpanelen ljuder ett snabbt pip under
inpasseringstiden. Cirkelsegmenten stängs av ett i
taget för att ge en visuell status för
inpasseringstiden.
Larmet går om du inte stänger av systemet under
den utsatta tiden.
Gul display: Första halvan av inpasseringstiden

Inpasseringsgräns för ogiltig kod
Du har ____
3 försök* på dig att mata in en giltig kod innan
3 minuter*.
systemet låser manöverpanelen i ____
*Dessa värden ställs in av installatören från ditt larmföretag.

Röd display: Andra halvan av inpasseringstiden

30
Du har: _______
sek.* på dig att stänga av skyddet
innan larmet går.
Det finns ett systemproblem. Följ alla instruktioner
på manöverpanelen.
En eller flera sektioner är i onormalt tillstånd. Följ
alla instruktioner på manöverpanelen.
För många sektioner i onormalt tillstånd.
Manöverpaneltest. Ikonerna blinkar växelvis.
Manöverpanelen ljuder ett snabbt dubbelpip fem
minuter innan testet är slutfört.

* Dessa tidsangivelser ställs in av ditt larmföretag.
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Användare 22: Hotanvändare Systemet skickar en
hotrapport när hotanvändarens kod används för att
stänga av systemet. Du kan inte tilldela hotanvändaren
en kodbricka eller fjärrkontroll. Ditt larmföretag måste
aktivera hotanvändaren.
* Alla koder kan vara fyra till sex siffror långa beroende på
systemprogrammeringen.
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3

4

Följ alla instruktioner på manöverpanelen.

5

Se sidan 5 för en komplett lista över alternativen i
användarmenyn.
Användarbehörighet

6
Nödknappar

Ditt larmföretag måste aktivera de här knapparna i systemet
innan du kan använda dem.
Tryck och håll nere lämplig nödknapp i två sekunder för att
starta ett larm.
Larm

Ikon

Knapp(ar)
att hålla
nedtryckt(a)

Funktion

Masteranvändare

Användare
2 till 21

Aktivera och stänga av systemet

√

√

Starta en
1
tvåvägskommunikationssession
Få åtkomst till
1
systemunderhållsmenyn

√

√

√

√

√

√

Ändra egen kod
Få åtkomst till användarmenyn

Siren

Pulserande

Panik

Jämn

1

Se Telefonfunktioner på sidan 5 för ytterligare information.

2

Enbart masteranvändaren kan komma åt den fullständiga
användarmenyn. Användare 2 till 21 kan enbart ändra sin
egen kod. Se Telefonfunktioner på sidan 5 för ytterligare
information.

5

Fjärrkontroll
Panik

4

√

Aktiverad?

Brand

Nödsituation

2

Dörrsignalsläget

Om dörrsignalsläget är aktiverat, avger manöverpanelen en
signal varje gång en yttre sektion befinner sig i aktivt tillstånd
och systemet är avstängt.

Ingen

Aktivering eller avstängning av dörrsignalsläget:
Ingen

Ingen

Att lägga till eller ta bort användare,
kodbrickor och fjärrkontroller
Håll nere
i 2-sek

6
Håll nere
i 2-sek

LÄGG TILL

ÄNDRA

TA BORT

PÅ

AV

Volymjustering

För att justera manöverpanelens volym:

Det här systemet stöder upp till 22 användare.
•
•

Användare 1: Masteranvändare. Standardkod är
1234(55)*.
Användare 2 till 21: Vanliga användare.

Håll nere
i 2-sek

LÅG

MEDIUM

HÖG

TYST

Tyst manöverpanel: Signalerna tystas för utpasseringstid
eller inpasseringstid.
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Tvåvägskommunikation

Prata in i mikrofonen för att prata med någon över telefonen
under en tvåvägskommunikationssession.

Användning av fjärrkontrollen
Konfigurering av fjärrkontrollen (valfritt)
Ditt larmföretags installatör måste fylla i tabellen nedan. Välj
endast ett alternativ för varje knapp.

Starta en telefonkommunikation
Knapp-tilldelningar

Du kan utföra flera funktioner med ditt säkerhetssystem från
hemtelefonen eller en extern telefon.

Knappalternativ

Se Telefonfunktionerpå sidan 5 för tillgängliga alternativ.

Systemstatus (standard)

Hemtelefon:

Aktivera skydd (hemmaläge)

Tryck tre gånger på [#]. Systemet kopplar ur telefonen
utanför lokalerna och ber om en kod.

Aktivera skydd (anpassat)

Extern telefon

Aktivera eller stäng av utgång

1.

Ring fastighetens telefonnummer.

Aktivera utgång i två sekunder

2.

Om antingen en person eller en telefonsvarare svarar
trycker du tre gånger på [*] för att koppla bort den
svarande parten och få åtkomst till systemet.

3.

Ange din kod när du blir uppmanad till det.
Om telefonen inte svaras av en person eller
telefonsvarare, svarar systemet efter ett inprogrammerat
antal ringsignaler.

Aktivering av installatörsåtkomst
(enbart masteranvändare)



Mitt system stöder den här funktionen.

Använd det här alternativet för att ge larmföretagets
installatör åtkomst till systemet.
Från manöverpanelen
Ange masteranvändarens kod och vänta tills systemets tid går
ut (manöverpanelens display slutar blinka).
Om masteranvändarens kodbricka används bör den visas
flera gånger tills systemet meddelar “Förbereder att stänga av
skydd”.
Från telefonfunktionerna
1.

Från telefonfunktionerna trycker du på [3] för att välja
systemunderhåll.

2.

Tryck på [3] för att välja systemtestfunktionen.

3.

Tryck på [6] för att aktivera installatörsåtkomst.

Stänga av installatörsåtkomst
Aktivera skyddet för att stänga av installatörens åtkomst till
systemet.

4













Användning av tyst panik



Mitt system skickar en rapport för tyst panik från
fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollens lysdiodsstatus
Status
Blinkar växelvis rött
och grönt

Röd snabb blinkning
Röd långsam
blinkning
Röd på hela tiden
Grön snabb
blinkning
Grön långsam
blinkning
Grön på hela tiden

Beskrivning
En knapp på fjärrkontrollen har tryckts
in. Antingen slutar lysdioden att blinka
eller så uppkommer en av de andra
statusindikatorerna i den här tabellen.
Systemet befinner sig i larmtillstånd
eller så har funktionen tyst panik
använts.
Utpasseringstid pågår (systemet på
hemmaläge eller fullt).
Skyddet är aktiverat (hemmaläge eller
fullt).
Ett fel uppstod när skyddet aktiverades.
Skyddet aktiveras inte som förväntat.
Det går inte att aktivera skydd. En
knapp som programmerats för
systemstatus visar även denna status.
Skyddet är avstängt men kan aktiveras.
Knappen som programmerats för
systemstatus visar även denna status.

Röd på hela tiden
och långsam grön
blinkning

Antingen
eller
har tryckts
in för att aktivera en utgång
kontinuerligt, eller för att aktivera den i
två sekunder.

Grön på hela tiden
och långsam röd
blinkning

eller
har tryckts
Antingen
in för att stänga av en utgång.

Bosch Security Systems | 6/06 | F01U025150B

Easy Series | Användarhandbok | Telefonfunktioner

Telefonfunktioner
Innan du kan få åtkomst till telefonfunktioner måste du påbörja en telefonkommunikation. Se sidan 4 för instruktioner.

1

2
Tvåvägskommunikationssession

Aktivera skydd (hemmaläge)

2

Aktivera skydd (fullt)

3

Aktivera skydd (anpassat)
För att höra det här alternativet måste anpassat skydd
vara aktiverat.

Aktivera eller stäng
av skydd
Använd enbart det här
alternativet för system
som inte finns med på
UL:s lista (Underwriters
Laboratories
Incorporated i USA).

Ange användarens
kod
(Användare 1 till 21)

1

#

Avsluta

1

Prata med en person vid manöverpanelen

2

Lyssna till en person vid manöverpanelen

#

Avsluta kommunikationssession

1

Ställ in tid och datum

2

Komplett systemtest

3

Telefonfunktioner

1

Sirentest

2

Batteritest

3

Kommunikationstest

4

Manöverpaneltest

5

Sektionstest

6

Aktivera utgångar
ELLER
Expertprogrammering (Aktivering av
installatörsåtkomst)

#

Avsluta systemtestmenyn

1

Senaste händelserna

2

Händelser efter datum

3

Senaste larmhändelsen

4

Senaste 10 händelserna

#

Avsluta

Systemtestmeny

3
Systemunderhåll

4

4
Användarmeny

Kommunikationssessionen håller bara på i 90
sekunder.
För att återställa timern, tryck [1] på telefonen
under talläget eller [2] under avlyssningsläget.

Händelsehistorik

5

Återställ system

#

Avsluta

1

Lägg till ny användare

2

Ändra användare

3

Ta bort användare

#

Avsluta

Enbart huvudanvändaren kan komma
åt den fullständiga användarmenyn.
Användare 2 till 21 kan enbart ändra
sin egen kod.
5
Aktivera utgångar
För att aktivera eller stänga av en utgång trycker
du på motsvarande sifferknapp på telefonen.

För att lägga till eller
ändra en användare:

Utgång

Se Aktivering av
installatörsåtkomst på
sidan 4 för ytterligare
information.

1

Ändra kodbricka

2

Spela in beskrivning

3

Ändra kod

4

Ändra fjärrkontroll

#

Avsluta

Beskrivning

1
2
3
4
5 (trådlös)
6 (trådlös)

#
Avsluta

7 (trådlös)
8 (trådlös)

Avsluta telefonsession.
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Om ett larm går och systemet skickar larmrapporten när
fördröjningstiden är slut visar du din kodbricka, anger din

Tysta ett larm
Om larmet går väntar systemet i 30 sekunder innan det
skickar iväg en larmrapport till larmcentralen. Ditt
larmföretag kan justera fördröjningstiden.
För att avbryta larmet under den här fördröjningstiden, visa
din kodbricka, ange din kod eller tryck på
fjärrkontrollen. Larmet tystas.

på

30
Du har ________
sek.* på dig att tysta larmet.

kod eller trycker på
på fjärrkontrollen för att skicka en
Avbryt Larm-rapport. Larmet tystas.
5
Du har ________
min.* på dig att skicka Avbryt Larmrapporten.
* Ditt larmföretag ställer in dessa tidsangivelser.

Larm och felhändelser
3
Ditt system kan skicka minst ______
larm eller felhändelser
tills du stänger av systemet eller återställer det.
Ditt larmföretag ställer in dessa värden.

Beskrivning av användarkoder och sektioner
Användarkoder
Användare 0 = installatör
Användare
1 (Master)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kod

Beskrivning

Användare
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 (hotläge)

Kod

Beskrivning

Sektioner
Sektion 0 = ingång för inbyggd sabotagekontakt
Sektionsnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6

Beskrivning

Sektionsnummer
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Beskrivning
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Systeminformation
Övertagande av telefonlinjen
Ditt säkerhetssystem har en funktion för övertagande
av telefonlinjen. Ditt larmföretag kan programmera
ditt system så att det sänder rapporter över
telefonlinjen till en larmcentral. Du kan inte använda
din telefon medan systemet sänder rapporter till
larmcentralen.
Om larmcentralen inte kan ta emot rapporter kan det
hända att din telefonlinje är otillgänglig i upp till 20
minuter medan systemet försöker ringa
larmcentralen.
Om din telefonservice avbryts kan
säkerhetssystemet inte sända rapporter till
larmcentralen såvida det inte har en annan
kommunikationskanal.

Brandsäkerhet och evakuering
Bostadsbränder är en av de vanligaste orsakerna till
dödsfall genom olycksfall. De flesta brandrelaterade
dödsfall sker oftare på natten när de boende kvävs i
sömnen av rök och giftiga gaser än på grund av
brännskador. För att bidra till minskade risker skall du
följa dessa riktlinjer:
•
Minimera brandrisker. Sängrökning, rengöring med
eldfarliga vätskor som t. ex. bensin, barn som är
ensamma hemma, samt användning av farliga
juldekorationer och liknande är några av de vanliga
orsakerna till hushållsbränder.
•
Installera ett brandlarm. Det primära syftet med
systemet är att varna folk så tidigt som möjligt för
faror.
•
Installera rökdetektorer på alla platser enligt lokala
regler eller lagar.

Begränsningar
Inte ens det mest avancerade säkerhetssystem kan
garantera skydd mot inbrott, brand eller miljöhot. Alla
säkerhetssystem kan brista i funktion eller misslyckas med
att varna av många skäl, bl.a. följande:
•
Om någon typ av sirener är placerade där de inte kan
höras i avlägsna delar av en byggnad eller på ställen
som ofta är tillstängda, ger de inte det skydd som
avsetts.
•
Om inkräktare kan komma in genom oskyddade
sektioner kan systemet inte upptäcka deras intrång.
•
Om inkräktare har tekniska hjälpmedel för att
förbikoppla eller koppla bort hela eller delar av
systemet kan de inte upptäckas.
•
Om det blir strömavbrott och reservbatteriet antingen
är borttaget eller tomt kan detektorerna inte känna av
intrånget.
•
Brandvarnare kan inte upptäcka rök i skorstenar,
väggar eller tak, eller rök som blockeras av en stängd
dörr. De kan inte upptäcka rök eller eld på annat
våningsplan än det de är installerade på.
Brandvarnare kan ev. inte varna i tid för brand som
startas av explosion, olämplig lagring av brandfarligt
material, överbelastade strömkretsar eller andra typer
av faror.
•
Om telefonlinjen inte fungerar kan rapporter från
säkerhetssystemet inte nå larmcentralen. Telefonlinjen
är sårbar av många skäl.
•
Otillräckligt underhåll och brist på testning är de
vanligaste skälen till att larm inte utlöses. För att
försäkra att alla systemkomponenter fungerar på rätt
sätt bör du testa ditt system regelbundet och få det
inspekterat enligt lokala regler eller lagar.
•
Trots att ett säkerhetssystem kan ge dig en lägre
försäkringspremie är systemet ingen ersättning för en
försäkring. Varningsutrustningar kan inte kompensera
för förlust av liv eller egendom.
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Rökdetektorer
på varje våning

Rökdetektorer i
eller nära
sovrum

•

•

•
•

Träna evakuering enligt en plan. Eftersom tiden från
att en brand upptäcks tills den är dödlig kan vara
väldigt kort, måste varje familjemedlem snabbt kunna
evakuera huset enligt planen.
Ha en primär evakueringsrutt och en i reserv.
Eftersom trappor och korridorer kan vara blockerade
vid brand måste evakuering via ett sovrumsfönster
utgöra en del av evakueringsplanen. Om sovrummen
är ovanför marknivån skall en anordning för säker
nedklättring till marken installeras om en sådan inte
redan finns.
Planera att träffas på ett ställe borta från huset, t. ex.
vid ett grannhus, så att ni kan kontrollera att alla har
undkommit.
Om larmet aktiverats av misstag skall sirenen tystas,
brandvarnare återställas och larmföretaget omedelbart
informeras om att ingen nödsituation föreligger.

EN50131 Överensstämmelse
EN50131-1 säkerhetsgrad 2, miljöklass II
Logisk nyckel
Sexsiffrig kod*
Kodbricka
Fjärrkontroll

Antal unika kombinationer
15 625
42 000 000 000
2 800 000 000 000 000

* Enbart siffrorna 1 till 5 tillåts
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