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V1.1 Handhavarinstruktion

Denna bruksanvisning innehåller information om begränsningar när det gäller användning och funktion av produkten samt information
om begränsningar när det gäller tillverkaransvar. Du ska noggrant läsa igenom hela bruksanvisningen.
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Snabbguide

Använd knappsatsen för att manövrera ditt PowerSeries Neo. Knappsatsen har en uppsättning med siffertangenter,
nödknappar, piltangenter samt funktionstangenter (F1‐F5).
[*] används för att öppna meny och välja, [#] är backa/avsluta. Piltangenterna
genom listan med alternativ som finns i den aktuella menyn.

kan användas för att bläddra

Knappsatsens statusindikeringar
Symbol

Betydelse

Förklaring

Driftklar

Symbolen indikerar att systemet är klart att tillkoppla. Om driftklar inte lyser när du
ska tillkoppla är en eller flera sektioner (dörrar, fönster etc) öppna. Bläddra med
piltangenterna för att se vilken sektion som är öppen.

Tillkopplat

Indikerar att systemet är tillkopplat.

Fel

Indikerar ett fel i systemet. Tryck [*] [2] för att se vad som är fel. Felindikeringen
släcks automatiskt när felet är avhjälpt.

AC

Indikerar att systemet har nätspänning.
Indikeringen är släckt när systemet saknar nätspänning (vid strömavbrott).

Tillkoppling och frånkoppling av systemet
Funktion

Knapptryckningar

Bortatillkoppla

När systemet är driftklart, tryck in din användarkod.

Hemmatillkoppla

När systemet är driftklart, tryck in din användarkod. Passera inte ut
genom entrédörren.
ELLER, håll in tangent F1‐F5 med funktionen Hemmatillkoppling.

Nattillkoppla

När systemet är Hemmatillkopplat, tryck [*][1] + [Användarkod]

Frånkoppla

Tryck in din användarkod

Tillkoppling utan infördröjning

[*][9] + [Användarkod]

Snabbtillkoppling/Snabbutgång

[*][0]

Avbryt tillkopplingssekvens

Tryck in din användarkod

Förbikoppling
Öppna meny Förbikoppling genom att trycka [*][1] + och eventuellt [Användarkod]
Funktion

Knapptryckningar

Förbikoppla individuella sektioner

Ange [3‐siffrigt sektionsnummer] eller stega och tryck [*] på vald
sektion

Förbikoppla alla öppna sektioner

[9][9][8]

Upprepa senaste förbikoppling

[9][9][9]

Rensa förbikoppling

[0][0][0] ELLER [Bläddra] Förbikoppling.val + [*] + [Bläddra] Rensa
förbikopplingar + [*]

Programmera förbikopplingsgrupp

Förbikoppla valda sektioner, + [9][9][5] ELLER [Bläddra] Förbikoppling
. val + [*] + [Bläddra] Prg Förbikopplingsgrupp + [*]

Ladda sparad förbikopplingsgrupp

[9][9][1] ELLER [Bläddra] Förbikoppling . val + [*] + [Bläddra]
Förbikopplingsgrupp + [*]
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Vanliga funktioner
Funktion

Knapptryckningar

Ställ in tid och datum

[*][6] [Masterkod] + [0][1]

Slå PÅ/AV ding‐dong

[*][4]

Ändra ljusstyrka

[*][6] [Masterkod] + [1][2] +

Ändra kontrast

[*][6] [Masterkod] + [1][3] +

Lägg till/ta bort användare

[*][5] + [Masterkod]

Återstall rökdetektorer

Funktionstangent ELLER [*][7][2]

Visa fel

[*][2]

Visa senaste larmminne

[*][3]

Utför systemtest

[*][6] + [Masterkod] + [0][4]

Surnmervolym

[*][6] + [Masterkod] + [1][4]

2

Tillkoppling

PowerSeries Neo kan tillkopplas i olika lägen beroende på vad du just vid tillkopplingstillfället har för behov. Vilka
sektioner som ingår i de olika tillkopplingarna programmeras av installatören.

Systemets olika tillkopplingslägen


Bortatillkoppling
I Bortaläget är hela larmsystemet tillkopplat. Alla sektioner kan lösa ut larmet.
Hemmatillkoppling
I Hemmaläget är endast vissa sektioner aktiva: Sektionerna som ingår i skalskyddet (tex fönster och
dörrar) är aktiva medan inomhussektionerna (volymskydd) inte är aktiva.
Nattillkoppling
Nattläget är en utökning av Hemmaläget och begränsar ytterligare det område som man får röra sig
inom utan att utlösa larm.
Hemmatillkoppling utan inpasseringstid
Som Hemmaläge ovan, men i detta läge finns det ingen fördröjning på entrésektionen, den utlöser larm
direkt vid påverkan.







Hur du tillkopplar (larmar på)
2.2.1

LCD‐display

Bortatillkoppling

Datum Tid
1

Kontrollera att indikeringen för ”Driftklar”
är tänd. Om så inte är fallet: bläddra
med piltangent för att se öppna sektioner som förhindrar tillkoppling.

JAN 02/13 2:06a
System klart
att tillkoppla

2

Tryck din kod eller håll upp proxtag.
Alternativt kan du snabbtillkoppla systemet utan kod genom att trycka [*][0].

Om sektioner har förbikopplats visas texten * Observera * Förbikopplat

‐ 5 ‐

Håll upp tag
el. slå kod
* Observera *
Förbikopplat
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3

Efter lyckad tillkoppling händer följande:

‐

indikeringarna ”Tillkopplad”

‐

utpasseringstiden startar och summersignalen startar.

tänds och ”Driftklar”

förblir tänd.

För att avbryta tillkopplingen: tryck din kod eller håll upp proxtag.
4

När utpasseringstiden löpt ut släcks indikeringen för ”Driftklar”, ”Tillkopplad”
förblir tänd och knappsatsen tystnar.

2.2.2

Utpasseringstid
pågår
Systemet från

inget larmminne
Tillkopplat i
bortaläge

Hemmatillkoppling

Hemmatillkoppling kan utföras med funktionstangent, genom att ange användarkod
eller använda proxtag. Vid tillkoppling med funktionstangent är utpasseringssummern
tyst.

LCD‐display

1

Datum Tid

Kontrollera att indikeringen för ”Driftklar”
är tänd. Om så inte är fallet: bläddra
med piltangent för att se öppna sektioner som förhindrar tillkoppling.

JAN 02/13 2:06a
System klart

att tillkoppla
2

Ange din kod, använd proxtag, eller snabbtillkoppla systemet genom att trycka
[*][0].
Passera inte ut genom entrésektionen
Om entrésektionen aktiveras under utfördröjningen kommer systemet Bortatillkopplas och
utpasseringssummern ljuder.

ELLER

Håll upp tag
el. slå kod

Håll in funktionstangent för Hemmatillkoppling.
Även om entrésektionen aktiveras under utfördröjningen kommer systemet
Hemmatillkopplas. Utpasseringssummern är tyst.
* Observera *

Texten * Observera * Förbikopplat visas

Förbikopplat

3

Efter lyckad tillkoppling händer följande:

‐

indikeringarna ”Tillkopplad”

‐

utpasseringstiden startar och summersignalen startar.

tänds och ”Driftklar”

förblir tänd.

För att avbryta tillkopplingen: använd din kod eller proxtag.
4

När utpasseringstiden löpt ut släcks indikeringen för ”Driftklar”, ”Tillkopplad”
förblir tänd och knappsatsen tystnar.

Utpasseringstid
pågår

Systemet från
inget larmminne
Tillkopplat i
hemmaläge

Hemmatillkoppling med tyst utpasseringssummer
Om du hemmatillkopplar med funktionstangent eller genom att trycka [*][9] (se 0.15971.‐1997717760 nedan) är
utpasseringssummern tyst.

LCD‐display

Hemmatillkoppling utan infördröjning
1

Kontrollera att indikeringen för ”Driftklar”
är tänd. Om så inte är fallet: bläddra
med piltangent för att se öppna sektioner som förhindrar tillkoppling.

‐ 6 ‐

Datum Tid
JAN 02/13 2:06a
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System klart

att tillkoppla
2

Håll upp tag

Tryck [*][9] och ange din kod eller använd din proxtag

el. slå kod

* Observera *

Texten * Observera * Förbikopplat visas

Förbikopplat

Tillslagen utan
ingångstid
3

Efter lyckad tillkoppling händer följande:

‐

Indikeringen för tillkopplad blinkar som en påminnelse om att systemet är
tillkopplat utan inpasseringsfördröjning.

‐

pågår

Displayen visar ”utpasseringstid pågår”.

För att avbryta tillkopplingen: använd din kod eller proxtag.
4

Utpasseringstid

När utpasseringstiden löpt ut släcks indikeringen för ”Driftklar”, ”Tillkopplad”
fortsätter blinka och knappsatsen tystnar.

2.2.3

Systemet från

inget larmminne
Tillkopplat i
hemmaläge

Snabbutgång då systemet är hemmatillkopplat

Använd funktionen Snabbutgång för utpassering genom entrésektion när systemet är Hemmatillkopplat och du vill
undvika att frånkoppla och tillkoppla systemet igen. Snabbutgången använder samma kortkommandon som Snabbtill‐
koppling, och ger dig två minuters utpasseringstid för att passera ut genom entrésektionen.
Utpasseringstiden avbryts direkt efter aktivering av entrésektionen.
LCD‐display
När systemet är tillkopplat (indikeringen för tillkopplad

är tänd)

Tryck på [*][0].
Snabbutgång pågår

ELLER
Använd funktionstangent konfigurerad som Snabbutgång.
Passera ut genom entrésektion innan utpasseringstiden löpt ut.

2.2.4

Nattillkoppling

Nattillkoppling är möjligt efter att systemet först har Hemmatillkopplats.

LCD‐display

1

Datum Tid

När systemet är tillkopplat i Hemmaläge:

JAN 02/13 2:06a
Tryck och håll ner funktionstangent konfigurerad som Nattillkoppling
ELLER

Tryck (*) för <>

Tryck [*][*].

Tillslag av allt

ELLER
Tryck [*][1].

Håll upp tag

2

Ange din kod eller använd din proxtag.

3

Alla sektioner är nu aktiva förutom dem programmerade som Nattsektioner.

el. slå kod

‐ 7 ‐

Volymskyddet har
Tillkopplats
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3

Förbikoppling av sektioner

Förbikoppling av sektioner inaktiverar valda sektioner nästa gång systemet tillkopplas. En sektion som är förbikopplad
kan inte utlösa larm trots att systemet är tillkopplat. Förbikopplade sektioner återgår automatiskt i systemet vid nästa
frånkoppling.

Indikering för Förbikopplad sektion
I menyvalet ”Förbikoppling” visas status på sektion med en indikering längst ut till höger i displayen

LCD‐display

Indikering

Beskrivning

sektionstext <>

ingen

Sektionen är stängd och driftklar

Ö

Sektion är öppen (påverkad) för tillfället. Du kanske inte kan tillkoppla
systemet

sektionstext <>
Ö

sektionstext <>
F

F

Sektion är förbikopplad

Viktigt om förbikopplade sektioner
Förbikopplingen:
‐

tillåter dig att tillkoppla systemet om en sektion är tillfälligt ur funktion.

‐

reducerar säkerhetsnivån.

‐

rensas automatiskt vid nästa frånkoppling.

Alternativ i menyvalet Förbikoppling [*][1]
Förbikoppla alla öppna sektioner
Tillåter dig att snabbt förbikoppla alla öppna sektioner med ett snabbkommando.

Upprepa senaste förbikopplingen
Förbikopplar samma sektioner som vid senaste tillkopplingen med förbikopplade sektioner.

Rensa förbikoppling
Rensar alla aktiva förbikopplingar.

Tillkoppla en förbikopplingsgrupp
Laddar en lagrad förbikopplingsgrupp från minnet.

Programmera en förbikopplingsgrupp
Används när du konsekvent förbikopplar samma sektioner. Denna funktion gör att du kan spara en grupp av
förbikopplade sektioner per område.

Att förbikoppla individuella sektioner

LCD‐display
Tryck (*) för <>

1

Tryck på [*] för att visa funktionsmenyn.

2

Tryck på [*] eller [1]. Använd din kod eller proxtag om det krävs.

Förbikoppling

‐ 8 ‐

Förbikoppling <>
(*) väljer
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3

Förbikoppla sektioner direkt genom att trycka in det [3‐siffriga sektionsnumret].

ELLER
Bläddra till önskad sektion med piltangenterna

och tryck på [*]

4

För att växla status för förbikoppling på en sektion ange det [3‐siffriga
sektionsnumret] eller tryck [*] på vald sektion. För att förbikoppla fler sektioner
upprepa steg 3.

5

För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du på [#].

6

Vid tillkoppling kommer meddelandet ”* Observera * Förbikopplat” visas en
kort stund.

Sekt 1 <>
Ö

Sekt 1 <>
F
* Observera *
Förbikopplat

Att förbikoppla alla öppna sektioner
Tryck (*) för <>

1

Tryck på [*] för att visa funktionsmenyn.

2

Tryck på [*] eller [1]. Använd din kod eller proxtag om det krävs.

3

Tryck [9][9][8]

Förbikoppling

ELLER

Förbikoppling <>
(*) väljer

Tryck (*) för <>

‐

Bläddra till Förbikoppling . val med

och tryck på [*].

‐

Bläddra till FBK öppna sektioner och tryck på [*].

Förbikoppl . val

Tryck (*) för <>
FBK öppna sekt
4

För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du på [#].

5

Vid tillkoppling kommer meddelandet ”* Observera * Förbikopplat” visas en
kort stund.

Att upprepa de senaste förbikopplade sektionerna

Förbikopplade
öppna sektioner
* Observera *
Förbikopplat

LCD‐display
Tryck (*) för <>

1

Tryck på [*] för att visa funktionsmenyn.

2

Tryck på [*] eller [1]. Använd din kod eller proxtag om det krävs.

Förbikoppling

Förbikoppling <>
(*) väljer

Tryck (*) för <>
Förbikoppl . val
3

Tryck [9][9][9]

ELLER

Tryck (*) för <>

‐

Bläddra till Förbikoppl . val och tryck på [*].

Upprepa förbikpl

‐

Bläddra till Upprepa förbikpl med piltangenterna

4

För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du på [#].

och tryck på [*].

‐ 9 ‐

Förbikoppling
upprepad
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5

Vid tillkoppling kommer meddelandet ”* Observera * Förbikopplat” visas en
kort stund.

* Observera *
Förbikopplat

Att ta bort förbikopplingsstatus från alla sektioner
Tryck (*) för <>

1

Tryck på [*] för att visa funktionsmenyn.

2

Tryck på [*] eller [1]. Använd din kod eller proxtag om det krävs.

3

Tryck på [0][0][0]

Förbikoppling
Förbikoppling <>
(*) väljer
Tryck (*) för <>

ELLER

Rensa FBK

‐

Bläddra till Rensa FBK med piltangenterna

och tryck på [*]

4

För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du på [#].

Förbikoppling
rensad

Förbikopplingsgrupper
En förbikopplingsgrupp är en grupp av sektioner som kan förbikopplas samtidigt med ett enkelt kommando.

3.8.1

Att skapa en förbikopplingsgrupp
Tryck (*) för <>

1

Tryck på [*] för att visa funktionsmenyn.

2

Tryck på [*] eller [1]. Använd din kod eller proxtag om det krävs.

3

Ange det [3‐siffriga sektionsnumret] för alla sektioner som du vill förbikoppla

Förbikoppling

ELLER
Bläddra till valfritt sektionsnummer och tryck [*] för att markera alla sektioner som du
vill förbikoppla.
4

Tryck på [9][9][5] för att programmera förbikopplingsgruppen med de nu
förbikopplade sektionerna

ELLER
Bläddra till Förbikoppls.val med hjälp av piltangenterna

och tryck på [*].

Förbikoppling <>
(*) väljer

Sektion 1 <> B

Tryck (*) för <>

Prog. FBK-grupp

Bläddra till Prog. FBK‐grupp och tryck på [*].
FBK-grupp

5

Förbikopplingsgruppen är nu programmerad.

6

För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du på [#].

3.8.2

programmerad
System klart att
tillkoppla

LCD‐display

Att aktivera en förbikopplingsgrupp

Tryck (*) för <>

1

Tryck på [*] för att visa funktionsmenyn.

2

Tryck på [*] eller [1]. Använd din kod eller proxtag om det krävs.

Förbikoppling

‐ 10 ‐

Förbikoppling <>
(*) väljer
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3

Tryck på [9][9][1]

ELLER
Bläddra till Förbikoppls.val med piltangenterna
Bläddra till FBK‐grupp och tryck på [*].
4

och tryck [*].
Förbikopplings

Sektionsgruppen är nu förbikopplad. Meddelandet ”Förbikopplingsgrupp
aktiverad” visas en kort stund

5

För att avsluta förbikopplingsläget och återgå till driftläget trycker du på [#].

6

Vid tillkoppling kommer meddelandet ”* Observera * Förbikopplat” visas en
kort stund.

4

grupp aktiverad

* Observera *
Förbikopplat

Fel som kan uppstå vid tillkoppling

Knappsatsen ger en ihållande ton vid misslyckat försök att tillkoppla.

Misslyckad tillkoppling
En felsignal (långt pip) ljuder om systemet inte kan tillkopplas.
Tillkopplingsfel uppstår om:
 Systemet inte är klart att tillkopplas (dvs. sektionerna är öppna, system ej driftklart).
 En ogiltig användarkod har angetts.

4.1.1

Att göra systemet driftklart efter misslyckad tillkoppling

1

Kontrollera att alla sektioner är stängda. Kontrollera öppna sektioner via knappsatsen.

2

Om fellampan är tänd, tryck [*][2] och sedan [99] eller bläddra till meddelandet Bekräfta alla fel och
tryck [*], om installatören har konfigurerat ditt system för att hindra tillkoppling när det finns fel i
systemet.

3

Prova att tillkoppla systemet igen (om det är driftklart).

4

Om du inte kan tillkoppla trots att systemet är driftklart, kontakta installatör.

Utpasseringsfel
En felaktig utpassering orsakas av att entrésektionen står öppen efter utpasseringstidens slut.
Detta leder till följande:




Inpasseringstiden startar direkt när utpasseringstiden löpt ut.
Sirenen ljuder under hela inpasseringsfördröjningen.

4.2.1

Handhavande vid utpasseringsfel

Gå tillbaka in i lokalen.

1

Frånkoppla systemet innan fördröjningstiden går ut.

2

Tillkoppla systemet igen, och se till att entrésektionen stängs ordentligt.

5

Frånkoppling av systemet

När du passerar in genom en fördröjd entrésektion när systemet är tillkopplat startar inpasseringstiden.
Infördröjningen indikeras på knappsatsen genom en ihållande summerton i kombination med texten ”Inpasseringstid,
ange din kod”. Du behöver frånkoppla (larma av) innan inpasseringstiden löper ut, annars går larmet.

1

Ange din kod när systemet är tillkopplat. (Indikeringen för tillkopplad
tryck först [#] och sedan korrekt kod.
‐ 11 ‐
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2

När du passerar in genom en entrésektion startar infördröjningstiden. Frånkoppla innan denna tid löper
ut för att förhindra att larmet löser ut.

Misslyckad frånkoppling
Om koden du anger är ogiltig kommer systemet inte att frånkopplas och en felsignal ljuder i 2 sekunder. Om detta
inträffar, tryck på [#] och ange din kod på nytt.

6

Om ditt säkerhetssystem

PowerSeries Neo har utformats för att ge största möjliga flexibilitet och bekvämlighet. Läs denna bruksanvisning
noggrant och låt din installatör instruera dig närmare om systems drift och om vilka funktioner som har implementerats
i systemet. Alla användare av systemet bör få en genomgång av grundläggande funktioner som till‐ och frånkoppling.
Avsnittet “Systeminformation” kan fyllas i med uppgifter om placering av sektioner och koder. Spara detta dokument
för framtida referens.

Allmän systemanvändning
Ditt säkerhetssystem består av en PowerSeries Neo centralapparat, minst 1 knappsats och trådlösa eller trådbundna
detektorer och tillbehör.

6.1.1

Centralapparaten

Centralapparaten är normalt monterad i en metallkaspling innehållande systemets elektronik, säkringar och batterier
för reservdrift.

6.1.2

LCD‐Knappsatsen

LCD‐Knappsatsen används för att manövrera systemet. Knappsatsen är normalt monterad nära entrédörren inne i det
larmade området med infördröjning för att du ska hinna frånkoppla utan att lösa ut larmet.

6.1.3

Områden och sektioner

Systemet kan delas upp i flera olika individuellt fungerande områden och till dessa ansluts en eller flera sektioner
(rörelsedetektorer, glaskrossdetektorer, dörrkontakter, etc.). Ett område kan programmeras så att rörelse tillåts inom
vissa delar.
För merinformation se avsnitt 12 Hantera områden

Testa ditt system
För att försäkra dig om att systemet fungerar bör du testa ditt system varje vecka. Ett systemtest kan startas som
under 2 sekunder aktiverar alla anslutna sirener samt knappsatsers LED‐indikeringar, display och summer.

6.2.1

LCD‐display

Aktivera systemtest

1

I driftläge, tryck [*][6] och [Masterkod] för att öppna menyn Extra funktioner.

2

Tryck på [04] eller använd pilarna
för att stega till Systemtest och tryck
på [*]. Systemet aktiverar sirener och knappsatser i två sekunder.

3

För att avsluta menyn och återgå till driftläge trycker du på [#].

Tryck (*) för <>

Extra funktioner
Tryck (*) för <>
Systemtest

Uppkoppling till larmcentral
Om systemet är uppkopplat till larmcentral rapporteras larm och fel omedelbart utan fördröjning. Om du utlöser larm
av misstag, ring omedelbart till larmcentralen för att återkalla larm och förhindra en onödig utryckning.

Underhåll
Vid normal användning kräver systemet ett minimum av underhåll. Observera följande punkter:

‐ 12 ‐
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7

Tvätta inte säkerhetsutrustningen med en våt trasa. Använd en lätt fuktad trasa för att ta bort normala
ansamlingar av damm.
Använd systemtestet som beskrivs i ”Testa ditt system” för att kontrollera batteriets kondition. Batterier
bör bytas med ungefär 2 års intervall.

Knappsatsens nödknappar

Till vänster på knappsatsen finns en uppsättning nödknappar (kan in/urkopplas av installatör). Intryckning av respektive
par knappar aktiverar brandlarm, nödlarm eller överfallslarm. För att exempelvis generera ett nödlarm trycker du på
båda nödlarmsknapparna i 2 sekunder (displayen visar Håll ner tangent för Nödlarm). Bra att veta om Nödlarm är att
när överföringen till larmcentralen kvitterats ljuder knappsatsens summer 10 korta pip, på detta sätt kan
överföringen enkelt testas. Tänk på att kontakta larmcentralen innan testet.

Brandlarm
Nödlarm
Överfallslarm

‐ 13 ‐
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8

Olika typer av larm
Sirenljud beroende på typ av larm

Systemet kan generera olika larm, alla med olika syften och prioriteringar. Om systemet är uppkopplat till larmcentral
överförs larm utan fördröjning för åtgärd.
Prioritet

Typ av larm

Sirenljud

1

Brand

Pulserande

2

Kolmonoxid

4 tonstötar, 5 sekunders paus, 4 tonstötar osv.

3

Inbrott

Kontinuerligt

4

Vattenlarm

1 sekund tonstöt, 3 sekunder paus, 1 sekund tonstöt osv

Obs: Nödlarm och överfall aktiverar normalt inte siren (valbart).

När brandlarmet går
Följ din plan för nödutrymning omedelbart!





Om en brandsektion genererar ett larm kommer endast områden som brandsektionen är tilldelad till att
larma. Andra områden behåller sin nuvarande status.
Om [B]rand‐knappen på en global knappsats används för att generera ett larm kommer alla aktiva
områden att larma.
Vid larm visas status för utlöst brandlarm på alla områdesknappsatser och på alla globala knappsatser.

8.2.1


Tysta sirener och återställa brandlarm

För att tysta sirener och återställa brandlarm anger du din användarkod på valfri områdesknappsats. Om
knappsatsen är global kan du även trycka [*][*] och sedan ange din kod för att tysta och återställa
brandlarmet.

8.2.2

Om brandlarmet var oavsiktligt

Dvs. bränd mat, badrumsånga, etc.

1

Ange din användarkod för att tysta larmet.

2

Kontakta larmcentralen för att återkalla larmet.

Eventuellt behöver en utlöst rökdetektor återställas, kontrollera detta med din installatör. För information om hur du
återställer rökdetektorer se avsnitt 8.7 Återställning av rökdetektorer.

Kolmonoxidlarm
CO‐detektorn löser ut för att indikera förekomsten av kolmonoxid (CO), som kan vara dödlig. När larmet går:

8.3.1




Hur kolmonoxidlarm visas

Den röda LED‐lampan på CO‐detektorn blinkar snabbt och den lokala summern ljuder med 4 snabba
pip, 5 sekunders paus, 4 snabba pip.
Sirener som är anslutna till systemet ljuder som ovan.
Knappsatsen visar information om utlöst CO‐larm i klartext på displayen.

8.3.2

Om Kolmonoxidlarmet ljuder

1

Lämna genast lokalen.

2

Ring larmcentralen eller räddningstjänsten.

3

När orsaken till larmet har åtgärdats, frånkoppla larmet och tysta CO‐detektorn med knappen som
återfinns på enheten.
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Inbrottslarm
8.4.1

Om larmet har löst ut av misstag

1

Frånkoppla systemet för att tysta sirener.

2

Kontakta larmcentralen för att återkalla larmet.

Systemets larmminne
Om systemet frånkopplas efter att larm har löst ut kan du i larmminnet avläsa vilka sektioner som larmade. Larmminnet
rensas automatiskt vid nästa tillkoppling.

8.5.1

LCD‐display

Avläsa larmminne i knappsatsen

1

Tryck [*][3] eller tryck [*] och stega med

till Larmminne och sedan [*].

2

Sektioner som utlöste larmet visas, bläddra i larmminnet med

Tryck (*) för <>
Larmminne

Olika typer av larmbesked
LCD‐display
Inbrottslarm <>
Verifierat

Inbrottslarm <>
Ej Verifierat

Överfall <>
Verifierat

Överfall <>
Ej Verifierat

Brandlarm <>

Brandsektion 1
CO larm <>

CO-sektion 1 <>

Beskrivning
Flera sektioner har löst ut larm.

En sektion har löst ut larm.

Flera överfallssektioner har löst ut larm.

En överfallssektion löste ut larm.

Brandlarmet har löst ut.

CO‐larmet har löst ut.

Återställning av rökdetektorer
Vissa typer av rökdetektorer kan behöva återställas efter att de larmat.
Obs: Kontrollera med din installatör om detta krävs.

1

Tryck och håll in anvisad funktionstangent i 2 sekunder eller tryck in kommando som krävs för att
aktivera funktionen. Om återställningen lyckas återgår sektionen till normalläge.

2

Om en rökdetektor inte går att återställa, eller går i larmläge igen direkt efter återställningen, kan det
vara för att den fortfarande detekterar rök. Avvakta en stund och försök sedan återställa igen.
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9

Andra sätt att styra systemet

PowerSeries Neo kan kontrolleras på fler sätt än via knappsatsen:






Fjärrkontroller
Proxtaggar
SMS
App

App
Tryck på symbolen med ett öppet hänglås eller svep reglaget för ett individuellt område till frånkopplat.

Fjärrkontroller
Med 2‐vägs fjärrkontroll kan användare enkelt tillkoppla/frånkoppla sitt system. Fjärrkontrollen har även funktion för att
styra en utgång och att sända ett nödlarm.
Tryck på önskad tillkopplingsfunktion när indikeringen för driftklar
lyser.

9.2.1

Frånkoppling

Håll ner knappen för frånkoppling i ca 2 sekunder.

9.2.2

9.2.3

Knapparna på PG8929
1

Bortatillkoppla

2

Hemmatillkoppla

3

Frånkoppla

4

Nöd

5

Manuell Utgång

6

LED‐indikering

7

Statusdioder

Knapparna på PG8939
1

Bortatillkoppla

2

Hemmatillkoppla

3

Frånkoppla

4

Nöd

5

Manuell Utgång

6

LED‐indikering

Proxtaggar
Proxtag kan användas istället för kod eller i kombination med kod för högre säkerhet.
Håll proxtagen mot knappsatsens proxläsare (se symbolen
på utsidan av knappsatsens lucka, till vänster)
LED‐listen blinkar 3 gånger efter att en proxtag har identifierats av knappsatsen. Om proxtagen är okänd kommer
LED‐listen att lysa med fast sken och en felsignal hörs.

SMS
Med SMS‐styrning kan du skicka textmeddelanden till ditt system för att utföra vissa åtgärder. För en lista över SMS‐
kommandon, och hur man skickar dem, se tabell i avsnitt 9.4.6.
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Som en säkerhetsåtgärd godkänns SMS‐kommandon endast från de telefonnummer som finns inlagda under [*][6]
[SMS Program]. Meddelanden från ej inlagda telefonnummer kommer att avvisas.
LCD‐display

9.4.1
1

Datum Tid

Avläsa systemets telefonnummer

JAN 02/13 2:06a

Tryck på [*][6][Masterkod]

eller

Tryck (*) för <>

‐

Tryck på [*] och använd piltangenterna

‐

Tryck [*][Masterkod]

2

Tryck på [1][1] eller använd piltangenterna
tryck [*]

3

Stega till GSM‐telefonnum och tryck [*]. Du ser nu systemets telefonnummer som
du kan skicka SMS till.

9.4.2

för att gå till Extra funktioner

för att gå till SMS Program och

Extra funktioner

Tryck (*) för <>
SMS Program

Tryck (*) för <>

GSM-telefonnum.

Fjärrstyrning med SMS

För att kunna skicka kommandon till systemet från din mobiltelefon, måste du skicka SMS‐meddelanden i rätt format.
Om kommandot kräver kod behöver du även ange din användarkod i meddelandet. Användarkoden kommer att
verifieras av systemet innan den utför några kommandon.

9.4.3







Bra att veta om SMS‐kommandon

Textmeddelanden är inte skiftlägeskänsliga och extra mellanslag ignoreras.
Om ett system har flera områden kan användare som är behöriga i flera områden styra dessa
individuellt. För mer information om områden se ”Hantera områden” sid. 29.
Systemet kan kvittera ditt kommando med SMS.
Obs: Kontrollera med din installatör om områdesnummer och användarkod krävs i ditt SMS‐
meddelande. Om en eller båda inte krävs ska du inte ha med dem i ditt SMS.
Obs: Svar på begäran om status och larmminne kan komma att kräva mer än ett SMS‐meddelande,
beroende på systemets status.
Det är 10 sekunders fördröjning mellan sändning av SMS‐meddelanden

9.4.4

Format för inmatning av SMS‐kommandon

Formatet för inmatning av kommandon är enligt följande:
Kommando

Områdesnummer

Användarkod

Hemmatillkoppla

001

1234
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9.4.6

SMS kommandon, översikt

Tabellen nedan listar tillgängliga SMS‐kommandon med exempel på hur du anger områdesnummer och användarkoder.
Observera att kommandot är fritt programmerbart och kan ändras av installatören.
Kommando

Beskrivning

Hemmatillkoppla

Hemmatillkopplar systemet

Bortatillkoppla

Bortatillkopplar systemet

Nattillkoppla

Nattillkopplar systemet

Frånkoppla

Frånkopplar systemet

Aktivera Utgång 1

Aktiverar manuell utgång typ 1

Aktivera Utgång 2

Aktiverar manuell utgång typ 2

Aktivera Utgång 3

Aktiverar manuell utgång typ 3

Aktivera Utgång 4

Aktiverar manuell utgång typ 4

Deaktivera Utgång 1

Deaktiverar manuell utgång typ 1

Deaktivera Utgång 2

Deaktiverar manuell utgång typ 2

Deaktivera Utgång 3

Deaktiverar manuell utgång typ 3

Deaktivera Utgång 4

Deaktiverar manuell utgång typ 4

Förbikoppla 001

Förbikopplar aktuell sektion

Återinkoppla 001

Tar bort förbikoppling på aktuell sektion

Statusförfrågan

Statusrapport för alla områden. För att begära en statusrapport för ett
specifikt område anges områdesnummer efter kommando.

Lamminnesförfrågan

Larmminnesrapport för alla områden. För att begära larmminne för ett
specifikt område anges områdesnummer efter kommando.

Hjälp

Hjälpkommandot genererar ett SMS‐svar som listar alla tillgängliga
kommandon. Användarkoden behövs inte.

9.4.7

Bekräftelse av SMS kommando

SMS skickas till den telefon som initierade kommandot.
Svar

Beskrivning

Lyckades

Kommando lyckades, funktionen utförd.

Misslyckades

Kommandot misslyckades, funktionen blev inte utförd

Ogiltigt kommando

Kommandot är inte tillgängligt.

Hemmatillkopplat

Svar på statusbegäran.

Bortatillkopplat

Svar på statusbegäran.

Nattillkopplat

Svar på statusbegäran.

Frånkopplat driftklart

Svar på statusbegäran.

Frånkopplat ej driftklart

Svar på statusbegäran.

I larmläge

Svar på statusbegäran.

Fel i systemet

Svar på statusbegäran.

Inga larm i minnet

Svar på statusbegäran.
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10 Programmering av systemets användare
Beroende på modell kan upp till 95 olika användarkoder programmeras i PowerSeries Neo.
För varje användarkod gäller följande:






En unik text kan tilldelas koden för lättare identifiering.
Användaren kan tilldelas en proxtag.
Användarens behörighet kan styras individuellt per område. För mer info se ”Hantera områden” på sid.
29
Varje användarkod har en uppsättning med ytterligare val som kan konfigureras, t.ex. om koden är för
engångsbruk eller har masterfunktion. För mer information se kap 10.2 på sid 19.

Obs: Din installatör kan bestämma kodlängden till 4 eller 6 siffror.
När du är inne i menyn för användarkoder kan du se vilka användare som är programmerade.
Vilka användare som är programmerade indikeras till höger i displayen enligt tabellen nedan.
Text

Indikering

Beskrivning

Användarkod 01 -

‐

Användaren är inte programmerad

Användarkod 01 P

P

Användaren har en kod programmerad

Användarkod 01 T

T

Användaren har kod och proxtag/fjärrkontroll

Användartyper
I systemet finns det fem olika typer av användare, varje användartyp har olika behörigheter och tillgång till funktioner.

10.1.1

Användartyper och dess behörigheter

Kod/Funktion

Masterkod

Använd‐
are

Användarkod med
masterfunktion

Hot

Engångskod

Lägg till användare

Alla

Nej

Alla utom Master

Nej

Nej

Radera användare

Alla

Nej

Alla utom Master

Nej

Nej

Tillkoppla

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Frånkoppla

Ja

Ja

Ja

Ja

1/dag

Användarkoder *5

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Extrafunktioner *6

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Installatör *8

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Olika typer av koder
Masterkoden är en systemkod som kan ändras men inte raderas. De andra koderna är användardefinierade och kan
läggas till eller tas bort efter behov. Som standard har användarkoden samma områdesbehörighet som den kod som
användes för att programmera den.
Masterkod

Som standard har masterkoden tillgång till alla områden och att utföra alla
sorters knappsatsfunktioner. Denna kod kan användas för att programmera alla
användarkoder. Masterkoden är kod nr [01].

Användarkod

Denna typ av behörighetskod används för att tillkoppla och frånkoppla valda
områden och den kan komma åt menyn Extrafunktioner.

Användarkod med
masterfunktion

Denna typ används när du vill tillåta fler användare att programmera koder i
[*5] och ha tillgång till Extrafunktioner [*6].
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Hotkod

Hotkod används om man blir tvingad att frånkoppla systemet under hot.
Hotkoden fungerar som en vanlig användarkod, förutom att de sänder en
hotkodsrapport till larmcentralen.

Engångskod

Engångskod används när du behöver bevilja någon tillträde en gång per dag,
t.ex. städpersonal eller entreprenör. Behörighet att frånkoppla systemet
återställs vid midnatt eller när engångskoden programmeras.

Menyn för behörighetskoder
Gör så här för att öppna menyn för behörighetskoder
1

Tryck [*][5]
Tryck (*) för <>

eller
‐

tryck [*] och använd piltangenterna
tryck på [*].

2

Ange [masterkod] eller kod med masterfunktion

3

Ange ett [2‐siffrigt användarnummer] eller bläddra genom listan över
användare och tryck på [*]

4

LCD‐display

för att stega till Behörighetskoder och

Behörighetskoder
Håll upp tag
el. slå kod

Tryck (*) för <>
{Användartext}

För att gå tillbaka till driftläget trycker du på [#].

Lägga till, ändra eller ta bort behörighetskoder
Varje kod tilldelas ett unikt användarnummer. Koder kan inte dupliceras.

10.4.1

Lägga till eller ändra användarkoder

1

När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Kod eller [1].

2

Ange en ny 4 eller 6‐siffrig kod. När du har angett en ny kod kommer du
automatiskt tillbaka till föregående meny.

Tryck (*) för <>
kod

Ange ny kod
AAAA

Om en dubblettkod anges kommer felsignalen att ljuda.

10.4.2

Att ta bort en kod

1

När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Kod eller [1].

2

Tryck på [*]. Koden raderas och du återvänder till föregående meny. Observera
att eventuell proxtag behöver registreras på nytt efter radering av kod.

Tryck (*) för <>
kod
Ange ny kod
030516

Registrera eller radera användarens proxtag
När man registrerar eller tar bort proxtaggar för en användare, ger systemet möjligheten att välja alternativ
beroende på om proxtagen redan är registrerad eller inte.

10.5.1

Hur man registrerar en proxtag

1

När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Proxtag eller [2].

2

Om ingen proxtag har registrerats för denna användare blir du ombedd att hålla
proxtagen mot läsaren. (Se symbolen

på knappsatsluckan)
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Tag inlärning

‐

Om registreringen lyckades blinkar den blå LED‐listen.

‐

Om proxtagen är ogiltig visas meddelandet: Ogiltig tag ej inlärd

‐

Om proxtagen redan är registrerad för en annan användare visas meddelandet:
Tag dubblett ej inlärd

10.5.2

lyckades

Ogiltig tag
ej inlärd
ej inlärd

LCD‐display

Hur man raderar en proxtag

Tryck (*) för <>

1

När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Proxtag eller [2].

2

Om en proxtag finns registrerad för denna användare blir du tillfrågad om du vill
radera proxtagen.

3

Tag dubblett

Proxtag

* raderar tag eller #
avslutar

Tag raderad från

Tryck på [*] för att radera proxtagen.

systemet

Att namnge en användare
Lägg till eller redigera etiketter genom att använda knappsatsens siffertangenter för att mata in önskade bokstäver
och/eller siffror. Figur 1 visar de tre bokstäverna och den siffra som motsvarar varje tangent. Första trycket på vald
tangent visar den första bokstaven. Det andra trycket visar den andra bokstaven, etc.
När du redigerar en text kan du öppna funktionsmenyn för texter genom att trycka [*].
I denna meny finns valen Välj ord, ASCII‐tecken, Ändra skiftläge, Radera åt höger, Radera display, samt funktionen
Spara.
Figur 1. Översikt av tillgängliga tecken

[1]
ABC1
[4]
JKL4
[7]
STUV7
[*]
Öppna funktionsmeny

10.6.1

[2]
DEF2
[5]
MNO
[8]
WXYZ8
[0]
Mellanslag

[3]
GHI3
[6]
PQR6
[9]
ÅÄÖ9
[#]
Avbryt

LCD‐display

Att redigera en text

1

När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Användartext eller [3].

Tryck (*) för <>

2

Använd piltangenterna

Användartext

3

Tryck på den siffertangent som motsvarar önskad bokstav såsom visas i figuren
ovan.

4

När önskad bokstav eller siffra visas, fortsätt med tangenten för nästa bokstav

för att flytta markören.

så flyttar sig markören automatiskt eller använd piltangenterna
gå vidare till nästa position.
5

När du är klar, tryck [*], bläddra till Spara och tryck sedan på [*].
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Att tilldela ett område till en användarkod
Användarkoder kan konfigureras för att få åtkomst endast till vissa områden. För
mer information, se Hantera områden sid. 29
1

När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Områdesval eller [4].

2

Tryck [*] för att ändra områdesinställning för användarkoden. J eller N

LCD‐display
Tryck (*) för <>
Områdesval
(*) väljer

Område 1

<>
J

Övriga val på användarkod
Varje användare kan tilldelas följande optioner:
[1] Masterfunktion

För mer information se ”Användartyper” sid. 19.

[2] Hotkod

För mer information se ”Användartyper” sid. 19.

[3] Förbikoppling

Ger användaren möjlighet att förbikoppla sektioner.

[4] Fjärrtillträde

Ger användaren möjlighet att använda SMS‐funktioner. För mer information se
avsnittet ”SMS” på sid. 16.

[7] Sirentut

Används för att generera ett siren‐tut när man tillkopplar/frånkopplar
systemet.
Obs: Vid användning av fjärrkontroll för att tillkoppla/frånkoppla systemet
ljduer sirenen enligt följande:

[8] Engångskod

10.8.1

‐

ett siren‐tut för tillkoppling, två siren‐tut för frånkoppling.

‐

tre siren‐tut vid frånkoppling efter utlöst larm.

För mer information se ”Användartyper” sid. 19.

LCD‐display

Ändra optioner på användaren

1

När du är inne på aktuell användare, tryck [*] på valet Optioner eller [5].

2

Använd piltangenterna
på aktuell funktion.

för att bläddra och tryck [*] för att växla J eller N

Tryck (*) för <>
Optioner

(*) väljer <>
Sirentut J

11 Extra funktioner
PowerSeries Neo har en funktionsmeny som är tillgänglig för dig med masterkod eller kod med masterfunktion. I
menyn Extra funktioner finns följande menyval:









Händelseminne
Tid och datum
Automatisk Till/Från
Automatisk tillslagstid
Systemtest
Öppna installatörsläge/ DLS
Starta fjärrservice
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Obs: Denna meny kan endast öppnas när systemet är frånkopplat.

LCD‐display

Att öppna menyn Extra funktioner
1

Tryck på [*][6] ELLER

2

Tryck på [*] och använd piltangenterna
funktioner och tryck på [*].

Tryck (*) för <>
Extra funktioner
[*] för att stega till Extra

(För att avsluta meny och återgå till driftläget trycker du på [#]).

Håll upp tag
el. slå kod

Händelseminnet
Händelseminnet visar en lista över händelser i ditt system.

11.2.1

Att visa händelseminnet

1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
Händelseminne och tryck på [*].

för att stega till

2

Tryck på piltangenterna
för att bläddra igenom händelseminnet. Stega åt
höger för att se händelser bakåt i tiden. Använd [*] för att växla mellan tidstämpel
och händelsebeskrivning. När du är klar trycker du på [#] för att återgå till
driftläget.

Välj option <>

Händelseminne
000X-Meddelande
Tid/datum

Hur man ställer in tid och datum
1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
Datum och tryck på [*] eller tryck [01].

för att stega till Tid och

2

Använd siffertangenterna för att ställa in tid och datum. När du är klar trycker du
på [#] för att återgå till driftläget.

Välj option <>
Tid Datum
HH:MM
MM/DD/YY

11:12 01/14/13

Funktionen för Automatisk tillkoppling/frånkoppling
Systemet kan konfigureras till automatisk tillkoppling vid en viss tid, varje dag i veckan. Om en tid inte är konfigurerad
för en veckodag kommer systemet inte att tillkopplas automatiskt den dagen. Tiden för automatisk frånkoppling kan
endast programmeras av installatör.
Obs: Tillgång till den här funktionen kan spärras av installatören.

11.4.1
1

In/urkoppla funktionen

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
Till/från och tryck på [*], eller tryck [02].

för att stega till Auto.

Tryck (*) för <>
Auto. till/från
Auto. till/från är
inkopplat

2

När du är klar trycker du på [#] för att återgå till driftläget.
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11.4.2

Inställning av Tid för automatisk tillkoppling

1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
tillslagtid och tryck på [*], eller tryck [03].

2

Bläddra mellan veckodagar och tryck på [*] för att ställa in tiden för den dagen.

3

Ställ tiden för automatisk frånkoppling i 24 timmars‐format, efter att du angett den
fjärde siffran återgår skärmen till föregående meny för val av veckodag.
Genom att ange ”9999” som tid urkopplas funktionen för aktuell veckodag.

4

för att stega till Auto.

Fortsätt att ställa in tid för de önskade veckodagarna.
När du är klar trycker du på [#] för att återgå till driftläget.

LCD‐display
Tryck (*) för <>
Auto.tillslagtid

Tryck (*) för <>
Söndag

Ställ klockan

Ange HH:MM 9999
Tryck (*) för <>
Måndag

Tillåt installatörsläge och fjärranslutning till systemet med DLS
Ibland kan din installatör behöva fjärråtkomst till ditt säkerhetssystem för att se status
och utföra förändringar. För att det ska fungera att ansluta behöver du eventuellt tillåta
åtkomst till ditt system. Systemet kan också vara inställt så att du måste tillåta åtkomst
till installatörsläge lokalt på systemet via knappsatsen. Båda alternativen täcks av denna
funktion.
1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
inst./DLS och tryck på [*], eller tryck [05].

2

Tryck på [*] för att tillåta fjärranslutning/installatörsåtkomst under
nästkommande 6 timmar.

3

för att stega till Öppna

Tryck (*) för <>
Öppna inst./DLS
Öppna inst./DLS
är inkopplat

När du är klar trycker du på [#] för att återgå till driftläget.

Starta fjärrservice
Med hjälp av denna funktion startar du som användare själv anslutningen till
installatörens fjärrdator.
1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
fjärrserv och tryck på [*], eller tryck [06].

för att stega till Starta

2

När du är klar trycker du på [#] för att återgå till driftläget.

Tryck (*) för <>
Starta fjärrserv

Sen frånkoppling
Funktionen Sen frånkoppling gör att du kan få ett meddelande om att ditt larmsystem inte frånkopplats innan en
programmerad tid för dagen.
Om du till exempel vill kontrollera att systemet frånkopplas runt 16:00 kan du ställa in den programmerbara tiden till kl.
16:15.
Om systemet inte är frånkopplats kl. 16:15 rapporteras detta till larmcentralen samt sparas i händelseminnet.

11.7.1

In‐/urkoppla sen frånkoppling

1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
frånkoppling och tryck på [*], eller tryck [09].

för att stega till Sen

2

Tryck på [*] för att aktivera/ deaktivera funktionen för Sen frånkoppling.

3

När du är klar trycker du på [#] för att återgå till driftläget.
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11.7.2

LCD‐display

Att ställa in tiden för Sen Frånkoppling

1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
frånk. tid och tryck på [*], eller tryck [10].

2

Bläddra mellan veckodagar och tryck på [*] för att ställa in tiden för den dagen.

3

Ställ tiden för automatisk frånkoppling i 24 timmars‐format, efter att du angett den
fjärde siffran återgår skärmen till föregående meny för val av veckodag.
Genom att ange ”9999” som tid urkopplas funktionen för aktuell veckodag.

4

för att stega till Sen

Fortsätt att ställa in tid för de önskade veckodagarna. När du är klar trycker du
på[#] för att återgå till driftläget.

Tryck (*) för <>
Sen frånk. tid

Tryck (*) för <>
Söndag

Ställ klockan

Ange HH:MM 9999

Displayens ljusstyrka och kontrast
11.8.1

Ändra ljusstyrkan för knappsatsens display

1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
Ljuskontroll och tryck på [*], eller tryck [12].

2

Ange det 2‐siffriga värdet eller bläddra till önskad ljusstyrka och tryck på [#] för
att återgå till föregående meny.

3

för att stega till

Ljuskontroll

Ljusstyrka <>
Nivå... XX

Tryck på [#] för att återgå till driftläget.

11.8.2

Ändra kontrasten för knappsatsens display

1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
Kontrastkontroll och tryck på [*], eller tryck [13].

2

Ange det 2‐siffriga värdet eller bläddra till önskad kontrastnivå och tryck på [#]
för att återgå till föregående meny

3

Tryck (*) för <>

för att stega till

Tryck (*) för <>

Kontrastkontroll
Kontrast <> Nivå...
XX

Tryck på [#] för att återgå till driftläget.

Inställning av knappsatsens summervolym
1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
Summerkontroll och tryck på [*], eller tryck [14].

2

Ange det 2‐siffriga värdet eller bläddra till önskad volymnivå och tryck på [#] för
att återgå till föregående meny.

3

för att stega till

Tryck (*) för <>

Summerkontroll
Summer <> Nivå...
XX

Tryck på [#] för att återgå till driftläget.

Gångtest
11.10.1 Fullständigt gångtest av systemet
Gångtestfunktionen tillåter användaren att utföra ett test av systemets sektioner. Systemet kan också konfigureras att
rapportera till larmcentral, funktionen måste vara konfigurerad av installatören.
VIKTIGT: Under ett gångtest av systemet, aktivera inte:




Brand‐, nöd‐ eller överfallsknappar
Brand eller CO‐sektioner
Aktivering av ovanstående avslutar gångtestet och löser ut skarpt larm.
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Ett fullständigt systemtest består av aktivering av alla systemets sektioner undantaget de som omnämns ovan. Öppna
alla magnetkontakter (dörrar/fönster) och passera framför alla rörelsedetektorer. Testet avslutas automatiskt efter 15
minuters inaktivitet.

LCD‐display

11.10.2 Starta och avsluta gångtest

Tryck (*) för <>

1

I menyn Extra funktioner, använd piltangenterna
Gångtest och tryck på [*], eller tryck [08].

för att stega till

2

Systemet aktiverar alla anslutna knappsatsers summrar/dioder och anslutna
sirener i två sekunder samt rapporterar till larmcentralen att ett gångtest har
inletts. Knappsatsers indikeringar för Driftklar, Till och Fel blinkar under pågående
test.

Gångtest

3

Aktivera varje detektor (sektion) i tur och ordning. Vid aktivering ljuder
knappsatsen och visar texten för aktiverad sektion samt registrerar sektionen i
Larmminnet ([*][3]). Observera att larmminnet rensas när gångtestet avslutas.

4

Efter att alla sektioner aktiverats, och du verifierat detta i larmminnet,
tryck [*][6][Masterkod][08] för att avsluta gångtestet.

Tryck (*) för <>
Gångtest

Avläsa fel i systemet
Centralapparaten övervakar kontinuerligt sin egen driftstatus samt alla sektioner och moduler. Alla fel rapporteras utan
fördröjning till larmcentral. Felindikeringen återställs automatiskt om felet åtgärdas.
När systemet upptäcker ett fel inträffar följande:




Felindikeringen tänds.
Knappsatsen avger en summerton en gång var 10:e sekund. Tryck på [#] för att tysta.

Avläs fel genom att trycka på [*][2] alternativt tryck [*] och använd piltangenterna
systemet och tryck [*].

Felindikering
Servicefel

Batterifel

Fel
01

02

Beskrivning

Feltyp

för att bläddra till Fel i

Fel
nr

Specifikation

Nivå 2

Nivå 3

Blandade feltyper.

Sirenkretsfel

01

Tid och datumfel kan
åtgärdas genom att
återställa tid/datum. För
att ställa in tid/datum
trycker du på [*][6][0][1].

Radiostörning

02

AUX‐fel

03

Klocka går fel

04

Utgång 1 Fel

05

Låg batterinivå
Systemområde
(centralapparat)

01

Inget batteri
Systemområde
(centralapparat)

02

HSM2204 lågt batteri

04

Modul 1‐4

HSM2204 inget batteri

05

Modul 1‐4

HSM2300 lågt batteri

07

Modul 1‐4

HSM2300 inget batteri

08

Modul 1‐4

Systemet har upptäckt ett
batterifel. Batteri ej
anslutet eller behöver
bytas ut.
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Felindikering
CORBUS‐
spänning

AC nätfel

Sektionsfel

Fel
03

04

05

Beskrivning
En modul har detekterat
låg spänning på CORBUS

Strömavbrott,
centralapparat eller
modul drivs på
backupbatteri.

Systemet har upptäckt ett
problem med en eller fler
anslutna enheter.

Feltyp

Fel
nr

Specifikation

Nivå 2

Nivå 3

HSM2HOST

01

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

HSM2108

04

Sektionskort 1‐15

HSM2300

05

Modul 1‐4

HSM2204

06

Modul 1‐4

HSM2208

08

Modul 1‐16

HSM2955

09

Sektion

01

Sektionsetikett eller
001‐128

Siren

03

Siren 1‐16

Repeater

04

Repeater 1‐8

HSM2300

05

Modul 1‐4

HSM2204

06

Modul 1‐4

Systemområde (central)

07

Gas
Hetta
CO
Frysning
Sond bortkopplad
Brand

Sektion
batterifel

Sektion
sabotage

RF
försumlighet

06

07

08

Sektion

01

Sektion 001‐128

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

Siren

03

Siren 1‐16

Repeater

04

Repeater 1‐8

Systemet har upptäckt ett
problem med ett eller fler
batterier i de anslutna
enheterna. Vid fel med
batterier i sektioner,
knappsatser och fjärr‐
kontroller, se den med‐
följande dokumentationen
för information om hur du
byter batterierna.

Sektion

01

Sektion 001‐128

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

Siren

03

Siren 1‐16

Repeater

04

Repeater 1‐8

Användare

05

Fjärrkontroll 1‐32

Systemet har upptäckt ett
sabotage på en eller flera
enheter i systemet.

Sektion

01

Sektion 001‐128

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

Siren

03

Siren 1‐16

Repeater

04

Repeater 1‐8

Sektioner

01

Sektion 001‐128

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

Systemet har problem
med utebliven
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Felindikering

Fel

Beskrivning
radiosändning från enhet.

Modul
kommunikat
ionsfel

Modulsabot
age

Uppringning

Radiosynk
fel

09

10

11

12

Systemet saknar kontakt
med en eller flera moduler
på CORBUS.

Systemet har upptäckt ett
sabotage på en eller flera
moduler i systemet.

Systemet har problem
med överföring till
larmcentralen.

Systemet har inte
kommunicerat med en
eller flera trådlösa
enheter.

Fel
nr

Specifikation

Nivå 2

Nivå 3

Siren

03

Siren 1‐16

Repeater

04

Repeater 1‐8

HSM2HOST

01

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

Sektionskort

04

Modul 1‐15

HSM2300

05

Modul 1‐4

HSM2204

06

Modul 1‐4

Utgångskort

08

Modul 1‐16

HSM2HOST

01

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

Sektionskort

04

Sektionskort 1‐15

HSM2300

05

Modul 1‐4

HSM2204

06

Modul 1‐4

Utgångskort

08

Modul 1‐16

Larmsändare

10

Telelinjefel

01

Kommunikationsfel

02

SIM‐låst

03

Radio/GSM‐fel

04

Ethernetfel

05

Mottagarfel

06

Mottagare 1‐4

Övervakningsfel

07

Mottagare 1‐4

Larmsändare

09

Larmsändare
kommunikationsfel

10

Mottagare 1‐4

Sektion

01

Sektion 001‐128

Knappsats

02

Knappsats 1‐16

Siren

03

Siren 1‐16

Repeater

04

Repeater 1‐8

Fjärrkontroll

05

Fjärrkontroll 01‐95

Feltyp
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12 Hantera områden
Ett område i systemet är en begränsad del som fungerar oberoende av övriga områden. Att dela upp ett system i flera
områden kan vara till nytta om fastigheten delas av flera verksamheter eller om det finns utrymmen som ska larmas
separat inom lokalen.
Varje område kan ha sin egen knappsats, eller så kan en knappsats användas till alla områden.
Användarens behörighet till området styrs via områdesvalet på användarkoden. Masterkoden är alltid behörig till alla
områden.
Installatörens programmeringsläge (*8)och användarens meny Extra funktioner (*6) är tillgängligt oavsett vilket
område knappsatsen befinner sig i.

Områden
Varje enskild knappsats kan konfigureras för att befinna sig i ett specifikt område eller att vara i ett globalt läge med
områdesöversikt. När knappsatsen befinner sig i ett område visar den status och ger tillgång till funktioner och menyer
gällande sitt specifika område, när knappsatsen är global kan du som användare aktivt välja ett område med en
siffertangent och sedan utföra manöver på aktuellt område. Observera att trots att knappsatsen befinner sig i ett
specifikt område kan du, genom att hålla ner [#] en kort stund, gå ut i det globala läget för att se områdesstatus och
göra ett områdesval.

12.1.1

Funktionstangent

För att förenkla för dig som användare vid drift av flera områden kan installatören konfigurera en funktionstangent som
ger möjlighet att göra till eller frånkoppling av alla de områden du är behörig till.

12.1.2

När knappsatsen befinner sig i ett område

När knappsatsen befinner sig i ett område fungerar den på följande sätt:









Visar status på området.
Visar status på områdets sektioner.
Ger möjlighet till förbikoppling av områdets sektioner.
Visar systemfel (lågt batteri i systemet, fel i/sabotage av systemkomponenter).
Visar larmminnet för det aktuella området.
Ger möjlighet till in/urkoppling av funktionen Ding/Dong på området.
Ger möjlighet att styra utgång

12.1.3

Växla till ett annat område med knappsatsen

Att växla mellan systemets områden med knappsatsen kräver ingen behörighetskod. Dock kan det finnas funktioner i
ett område som kräver en specifik områdesbehörighet.
I det globala översiktsläget visas status för varje område med en bokstav, se tabellen nedan.

För att växla till det globala översiktsläget
LCD‐display
1

2

Håll ner [#] i ca 2 sekunder. Du är nu i det globala översiktsläget som
ger aktuell status på systemets områden.
Du kan nu välja ett område genom att trycka på motsvarande
siffertangent 1 till 8. Om knappsatsen är inaktiv i mer än 20
sekunder, återgår den automatiskt till sitt ursprungliga område.

12.1.4

Statusindikeringar på område

LCD‐display

Indikering

Beskrivning

12345678

1-8

Områdesnummer

D

Området är driftklart

U

Utpassering pågår

D UT!E‐‐N
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E

Området är inte driftklart

!

Området är i larmläge

I

Inpassering pågår

‐

Området är inte aktivt

T

Området är tillkopplat

13 Ytterligare funktioner
Hur man in/urkopplar funktionen Ding‐Dong
Funktionen Ding‐Dong kan användas för att få en ljudsignal från knappsatsen varje gång
en specifik sektion aktiveras, t.ex. en entrédörr. Observera att installatören konfigurerar
vilka sektioner som ska aktivera ljudsignal, som standard är Ding‐Dong aktiverat på alla
sektioner.

1

Tryck [*][4] för att in/urkoppla funktionen Ding‐Dong på aktuellt område.

LCD‐display
Ding-dong

funktion på
Ding-dong

funktion av

Visuell verifiering med kameradetektor
Upp till 10 kameradetektorer kan användas i systemet. Med en kameradetektor skickas bilder till larmcentralen för att
snabbt kunna verifiera larm och sätta in rätt åtgärd. För att skydda din integritet skickas bara bilder vid utlöst larm,
larmcentralen kan inte begära eller se bilder från systemet om inte larmet har löst ut.

Blockering av systemet
Om för många ogiltiga användarkoder matas in, kan systemet konfigureras att automatiskt aktivera en blockering av
knappsatser, fjärrkontroller, proxtaggar, app och SMS‐kommandon under en viss tid. När någon knapp trycks in
kommer en felsignal att ljuda. Tangenterna för Brand, Nöd och Överfall är fortfarande aktiva.
Obs: Funktionen och tid för blockering konfigureras av installatören.

Styra en utgång
Systemet har ett antal programmerbara utgångar som kan konfigureras av installatören att styras av dig som användare
med ett kommando. Dessutom kan dessa utgångar konfigureras att följa ett schema för automatisk aktivering och
deaktivering vissa dagar och klockslag. Du som användare kan välja om utgången ska följa ett schema men installatören
måste konfigurera schemat i programmeringsläget.

13.4.1
1

LCD‐display

Hur du styr en utgång

Tryck [*][7][X] där X motsvarar utgångens nummer.
ELLER
tryck [*] och använd piltangenterna

2

Använd piltangent

och stega till Utgångsstyrning.

för att stega till önskad utgång och tryck [*].
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13.4.2
1

Att konfigurera en utgång att följa ett schema

Tryck [*][7] och använd piltangenterna
och tryck [*] och sedan din användarkod
ELLER

för att stega till Följa schema

LCD‐display
Utgångstyrning<>
Bläddra för visa

Tryck [*][7][9][Användarkod].
2

Tryck siffertangent (1‐4) motsvarande aktuell utgång för att in/urkoppla
schema
ELLER
använd piltangenterna
in/urkoppla schema.

för att stega till aktuell utgång och tryck [*] för att

Tryck (*) för

Följa schema
<>

Man. utgång 1 Y

Verifiering av inbrottslarm (A‐larm)
Systemet har en funktion för att generera verifierat larm, A‐larm, till larmcentralen när fler än en sektion löser ut larm
inom 60 minuter. Denna funktion finns för att för att larmcentralen ska kunna prioritera och sätta in rätt åtgärd.

Verifiering av brandlarm
Systemet har en funktion för att generera verifierat brandlarm till larmcentralen när fler än en brandsektion som ingår i
verifieringen löser ut. Systemet kommer inte att utlösa brandlarm (aktivera siren och rapportera till larmcentral) om
inte alla i verifiering ingående brandsektioner har löst ut.
Obs: Denna funktion konfigureras av installatör. Som standard räcker det med larm från en sektion för att brandlarmet
ska gå.

14 Säkerhetsanvisningar
Detta system skall endast installeras av servicepersonal (Servicepersonal definieras som en person med lämplig
utbildning och erfarenhet som behövs för att kunna känna igen risker som denna person kan utsättas för medan den
utför en uppgift och som kan ta åtgärder för att minimera riskerna för denna person eller andra personer). Den skall
installeras och i icke farliga utrymmen, endast inomhus.
VARNING! Vid användning av utrustning som är ansluten till elnätet och/eller till telenätet, finns det grundläggande
säkerhetsinstruktioner som alltid ska följas. Se säkerhetsinstruktionerna som medföljer denna produkt och spara dem
för framtida referens. För att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller personskador ska du beakta följande:










Försök inte att själv utföra service på enheten. Att öppna eller ta bort skyddshöljet kan utsätta dig för
farlig spänning eller andra risker. All service ska utföras av behörig servicepersonal. Öppna aldrig
enheten själv.
Använd endast godkända tillbehör tillsammans med den här utrustningen.
LÄMNA INTE och/eller placera inte NÅGRA föremål på den övre delen av apparatskåpet! Det installerade
skåpet såsom det är installerat på väggen är inte är utformat för att stödja någon ytterligare vikt!
Spill inte vätskor på skåpet.
Rör inte utrustningen och dess anslutna kablar under åskväder, det kan finnas en risk för elektriska
stötar.
Rör aldrig vid oisolerade kablar eller kontakter om inte utrustningen först har frånkopplats från
nätspänningen samt från telenätet!
Kontrollera att kablarna har monterats så att olycksrisken minimeras. Anslutna kablar får inte utsättas
för onormal mekanisk påfrestning.

Dessa säkerhetsanvisningar ska inte hindra dig från att kontakta distributören och/eller tillverkaren för att erhålla
ytterligare förtydliganden och/eller svar på dina frågor.
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Regelbundet underhåll och felsökning
Håll ditt larmsystem i optimal kondition genom att följa de instruktioner som ingår i denna manual och/eller enligt
märkningen på produkten.
Det är slutanvändarens och/eller installatörens ansvar att säkerställa att kassering av förbrukade batterier utförs i
enlighet med lagstiftning och förordningar om avfallsåtervinning som gäller på den avsedda marknaden.

14.1.1

Rengöring

Rengör enheterna genom att torka av med en fuktig trasa. Använd inte slipmedel, thinner, lösningsmedel eller
rengöringsmedel i sprayform som kan tränga in genom öppningar i larmsystemet och orsaka skada, och/eller leda till
fara.

14.1.2

Felsökning

Om problem uppstår med systemet kommer det visa ett felmeddelande (som talar om vad det är som är fel). Kontakta
din installatör för service.
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15 Referensblad
Fyll i följande information för framtida referens och förvara denna på ett säkert ställe.

Systeminformation
Knappsatsens nödtangenter är inkopplade
[B]RAND

[N]ÖD

[Ö]VERFALL

Fördröjningstid för utpassering är ________ sekunder.

Fördröjningstid för inpassering är ________ sekunder.

.

Kontaktinformation
Information om larmcentral
Anl nr:

Telefon nr:

Information om installatör:
Företag:

Telefon nr:

Service utförd:
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Behörighetskoder
Referensblad, behörighetskoder
#

Kod

Anteckning

#

1

32

2

33

3

34

4

35

5

36

6

37

7

38

8

39

9

40

10

41

11

42

12

43

13

44

14

45

15

46

16

47

17

48

18

49

19

50

20

51

21

52

22

53

23

54

24

55

25

56

26

57

27

58

28

59

29

60

30

61

31

62
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#

Kod

Anteckning

#

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79
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Sektionsförteckning
#

Placering

Typ

#

1

33

2

34

3

35

4

36

5

37

6

38

7

39

8

40

9

41

10

42

11

43

12

44

13

45

14

46

15

47

16

48

17

49

18

50

19

51

20

52

21

53

22

54

23

55

24

56

25

57

26

58

27

59

28

60

29

61

30

62

31

63

32

64
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#

Placering

Typ

#

65

97

66

98

67

99

68

100

69

101

70

102

71

103

72

104

73

105

74

106

75

107

76

108

77

109

78

110

79

111

80

112

81

113

82

114

83

115

84

116

85

117

86

118

87

119

88

120

89

121

90

122

91

123

92

124

93

125

94

126

95

127

96

128
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AVTAL
VIKTIGT ‐ LÄS NOGGRANT: DSC Software köpt med eller utan produkter och komponenter är upphovsrättsskyddad och köps under följande licensvillkor:
Detta licensavtal (”Avtal”) är ett juridiskt avtal mellan Dig (företaget, enskild person eller företagsrepresentant som förvärvat Programvaran och tillhörande hårdvara) och
Digital Security Controls, en division av Tyco Safety Products Canada Ltd. (”DSC”), tillverkaren av integrerade säkerhetssystem och utvecklare av mjukvara och relaterade
produkter eller komponenter (”HÅRDVARA”) som du har köpt.
Om DSC programvaruprodukt (”PROGRAMVARUPRODUKT” eller ”PROGRAMVARAN”) är tänkt att åtföljas av hårdvara och inte åtföljs av ny hårdvara, får Du inte använda,
kopiera eller installera PROGRAMVARUPRODUKT. Programvaruprodukten omfattar mjukvara och kan inkludera tillhörande media, tryckt material och ”online” eller
elektronisk dokumentation.
All mjukvara som distribueras tillsammans med PROGRAMVARUPRODUKT som är associerad med ett separat licensavtal licensieras till Er i enlighet med villkoren i det
licensavtalet.
Genom att installera, kopiera, nedladda, lagra, eller på annat sätt använda PROGRAMVARUPRODUKT, accepterar Du att vara bunden av villkoren i detta Avtal, även om
detta Avtal anses vara en ändring av tidigare överenskommelse eller ett avtal. Om Du inte samtycker till villkoren i detta Avtal, vill DSC inte licensiera programvaran till Er
och du har ingen rätt att använda den.
PROGRAMVARULICENS
Den programvaruprodukt är skyddad av upphovsrätten och internationella upphovsrättsliga fördrag, liksom andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Programvaran
licensieras till, men säljs inte till Er.
1. BEVILJANDE AV LICENS ‐ Denna licens ger Er följande rättigheter:
(a) Installation och användning ‐ För varje licens Ni förvärvar har du bara en kopia av PROGRAMVARUPRODUKT installerad.
(b) Lagring/Nätverksdelning ‐ PROGRAMVARAN får inte installeras, visas, köras, delas eller användas samtidigt på eller från olika datorer, inklusive en arbetsstation,
terminal eller annan digital elektronisk enhet ( ”Enhet”). Med andra ord, om du har flera datorer måste du köpa en licens för varje arbetsstation där PROGRAMVARAN
kommer att användas.
(c) Säkerhetskopiering: Du får göra kopior av PROGRAMVARUPRODUKT, men du kan bara ha en kopia per licens installerad vid varje given tidpunkt. Du får använda
säkerhetskopierat exemplar enbart för arkivering. Förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal, får Du inte på annat sätt göra kopior av PROGRAMVARUPRODUKT,
inklusive det tryckta material som medföljer PROGRAMVARAN.
2. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
(a) Begränsningar för dekompilering och demontering ‐ Du får inte ändra, dekompilera eller ta isär PROGRAMVARUPRODUKT, förutom och endast i den utsträckning sådan
aktivitet uttryckligen är tillåten enligt tillämplig lag trots denna begränsning. Du får inte göra några ändringar eller modifieringar av programvaran, utan skriftlig tillåtelse
från en DSC tjänsteman. Du får inte ta bort några meddelanden, märken eller etiketter från programvaran. Du skall vidtaga rimliga åtgärder för att säkerställa
efterlevnaden av villkoren i detta Avtal.
(b) Separation av komponenter ‐ PROGRAMVARUPRODUKT licensieras som en enda produkt. Dess komponenter får inte separeras för användning på mer än en MASKINVARA.
(c) Integrerad produkt ‐ Om du har köpt denna mjukvara med MASKINVARA, då har PROGRAMVARAN licensierats till HÅRDVARAN som en enda integrerad produkt. I det här
fallet får PROGRAMVARUPRODUKT endast användas med HÅRDVARAN i enlighet med detta Avtal. (d) Uthyrning ‐ Du får inte hyra ut, leasa eller låna ut
PROGRAMVARUPRODUKT. Du får inte göra den tillgänglig för andra användare eller distribuera den via server eller webbplats.
(e) Överlåtelse ‐ Du kan överföra alla dina rättigheter enligt detta Avtal endast som en del av en permanent försäljning eller överföring av maskinvara, förutsatt att du inte
behåller några kopior, du överför hela PROGRAMVARUPRODUKT (inklusive alla komponenter, det media och tryckt material, eventuella uppgraderingar och detta Avtal) och
under förutsättning att mottagaren accepterar villkoren i detta Avtal. Om PROGRAMVARUPRODUKT är en uppgradering, omfattar överföringen också alla tidigare versioner
av PROGRAMVARUPRODUKT.
(f) Uppsägning ‐ Utan att det påverkar andra rättigheter, kan DSC säga upp detta Avtal om du inte uppfyller villkoren i detta Avtal. I sådana fall måste du förstöra alla
kopior av PROGRAMVARUPRODUKT och alla dess ingående delar.
(g) Varumärken ‐ Detta Avtal beviljar Er inte några rättigheter i samband med varumärken eller servicemärken av DSC eller dess leverantörer.
3. UPPHOVSRÄTT ‐ Alla materiella och immateriella rättigheter i och till PROGRAMVARUPRODUKT (inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier och text införlivade
med PROGRAMVARUPRODUKT), medföljande tryckt material och alla kopior av PROGRAMVARUPRODUKT, ägs av DSC eller dess leverantörer. Du får inte kopiera det tryckta
material som medföljer PROGRAMVARUPRODUKT. Alla materiella och immateriella rättigheter i och till det innehåll som kan nås genom användning av
PROGRAMVARUPRODUKT är egendom av respektive innehålls ägare och kan vara skyddat av tillämplig upphovsrätt eller andra immateriella lagar och avtal. Detta Avtal ger
Er inga rättigheter att använda sådant innehåll. Alla rättigheter som inte uttryckligen täcks av detta Avtal är reserverade av DSC och dess leverantörer.
4. EXPORTRESTRIKTIONER ‐ Du samtycker till att inte exportera eller återexportera PROGRAMVARUPRODUKT till något land, person eller enhet som omfattas av
kanadensiska exportrestriktioner.
5. LAGSTIFTNING ‐ Detta licensavtal regleras av lagstiftningen i provinsen Ontario, Kanada.
6. SKILJEDOM ‐ Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal skall avgöras genom ett slutligt och bindande skiljeförfarande i enlighet med lagen om skiljedom, och
parterna är överens om att vara bundna av skiljedomens beslut. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Toronto, Kanada, och språket för skiljeförfarandet skall vara
engelska.
7. GARANTI
(a) INGEN GARANTI ‐ DSC ger PROGRAMVARUPRODUKT ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI. DSC GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARUPRODUKT UPPFYLLER DINA KRAV ELLER
ATT ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARUPRODUKT BLIR OAVBRUTEN ELLER FELFRI.
(b) FÖRÄNDRINGAR I ANVÄNDARMILJÖ ‐ DSC ansvarar inte för problem som orsakas av förändringar i driftskarakteristika av hårdvara eller för problem i samspelet av
PROGRAMVARUPRODUKTEN med icke‐DSC‐PROGRAMVARA eller ANDRA MASKINVARUPRODUKTER.
(c) ANSVARSBEGRÄNSNING, BEGRÄNSAD GARANTI OCH PÅFÖLJDER ‐ I VARJE FALL, DÄR ANNAN FÖRFATTNING GER GARANTIER ELLER VILLKOR SOM INTE ANGES I DETTA
LICENSAVTAL, SKA DSC HELA ANSVAR ENLIGT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL VARA BEGRÄNSAD TILL DEN STÖRRE AV DE BELOPP SOM FAKTISKT HAR BETALATS AV
DIG I LICENSKOSTNAD AV PROGRAMVARUPRODUKTEN OCH FEM KANADENSISKA DOLLAR (CAD 5,00). EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER
BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING I VISSA FALL INTE GÄLLA DIG.
(d) FRISKRIVNING ‐ DENNA GARANTI INNEHÅLLER HELA GARANTIN OCH GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA OCH ALLA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE) OCH ALLA ANDRA SKYLDIGHETER ELLER SKULDER
PÅ DEL AV DSC. DSC GER INGA ANDRA GARANTIER. DSC TILLÅTER INTE NÅGON ANNAN PERSON UNDER FÖRESPEGLINGEN ATT AGERA PÅ DESS VÄGNAR ATT ÄNDRA ELLER
MODIFIERA DENNA GARANTI, ELLER ATT ÅTA SIG NÅGON ANNAN GARANTI ELLER ANSVAR FÖR DEN HÄR PROGRAMVARUPRODUKT.
(e) BE G RÄ N SN IN G A V G A RA N T I ‐ U N D E R IN G A O MST Ä N D IG H E T E R SK A L L D SC H Å L L A S A N SV A RIG A FÖ R SÄ RSK IL D A , T IL L FÄ L L IG A E L L E R IN D IRE K T A SK A D O R V ID BRO T T MO T G A RA N T I,
K O N T RA K T SBRO T T , V Å RD SL Ö SH E T , ST RIK T A N SV A R E L L E R A N N A N JU RID ISK T E RM. SÅ D A N A SK A D O R O MFA T T A R, ME N BE G RÄ N SA S IN T E T IL L , FÖ RL U ST A V V IN ST , FÖ RL U ST A V
PRO G RA MV A RU PRO D U K T E L L E R T IL L H Ö RA N D E U T RU ST N IN G , K O ST N A D E N FÖ R K A PIT A L , K O ST N A D E R FÖ R E RSÄ T T N IN G S‐E L L E R U T BY T E SU T RU ST N IN G E L L E R T JÄ N ST E R, E RSÄ T T N IN G A V
FÖ RL O RA D A RBE T ST ID , K RA V FRÅ N T RE D JE PA RT , IN BE G RIPE T K U N D E R SA MT SK A D A PÅ E G E N D O M.
V A RN IN G : D SC rek o mmen d erar att h ela sy stemet testas med jämn a mellan ru m. T ro ts frek v en t k o n tro ll, o ch b ero en d e p å, men in te b eg rän sat till b ro ttslig man ip u latio n eller elek tro n isk stö rn in g , är
d et mö jlig t att d en n a PRO G RA MV A RU PRO D U K T in te fu n g erar so m fö rv än tat. Se a lltid till a tt du få r den sena ste v ersio nen a v a nv ä nda rha ndbo ken. D et g å r a tt få uppda tera de v ersio ner a v den hä r
a nv ä nda rha ndbo ken g eno m a tt ko nta kta din å terfö rsä lja re.
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D e va rumä rke n, logotype r oc h se rvic e mä rke n som visa s i de tta dokume nt ä r re gistre ra de i U SA [e lle r a ndra lä nde r]. Missbruk a v va rumä rke n ä r strä ngt
förbjude t oc h Tyc o Se c urity Produc ts komme r a tt a ktivt hä vda sina imma te rie lla rä ttighe te r så som la gstiftning tillå te r, me d inbe gripa nde a v å ta l nä r så be hövs.
A lla va rumä rke n som inte ä gs a v Tyc o Se c urity Produc ts tillhör re spe ktive ä ga re oc h a nvä nds me d tillstå nd e lle r så ä r a nvä ndning tillå te n e nligt tillä mplig
la gstiftning. Produkte rbjuda nde n oc h te kniska da ta förbe hå lle s. D e fa ktiska produkte rna och kan skilja sig frå n bilde rna . Inte a lla produkte r omfa tta r a lla
funktione r. Tillgä nglighe te n v a rie ra r be roe nde på re gion, konta kta din sä lja re

