BRUKSANVISNING
Trådløs boligalarm

Type POWERMAX +

Ta kontakt med

hvis du er usikker på
bruken av alarmsystemet.

815 00 060

E-post: post@sectoralarm.no

Sector Alarm AS
Du har nå fått et nytt alarmsystem installert av Sector Alarm, som du
kommer til å ha glede av i mange år fremover. Alarmsystemet har
som oppgave å vokte boligen når du ønsker det. Alarmsystemet
overvåker boligen og utløser alarm ved innbrudd, brann eller
vannlekkasje avhengig av hvilke komponenter som er installert.
Alle komponenter i alarmsystemet er koblet til Alarmsentralen hos
Sector Alarm, under kalt alarmsentralen. Alarmsentralen er bemannet
24 timer i døgnet, året rundt. Dersom noe skulle skje, vil
alarmsentralen få vite hvilken type alarm som er blitt utløst.
Ved utløst alarm kontrollringer alarmsentralen alltid til boligen. Er du
hjemme skal alarmsentralen oppgi et motpassord, og først da skal du
oppgi ditt passord. Dersom ingen er hjemme eller passordet som
oppgis er feil, sendes det ut vektere for å kontrollere og gjenopprette
sikkerheten. Hvis det har skjedd noe, vil aksjonsplanen for ditt
alarmanlegg bli fulgt.
Den første uken anses som en registrerings- og testperiode. Det
utføres ingen utrykninger i denne perioden. Dersom du ønsker
utrykning fra første dag, må dette avtales spesielt med Sector Alarm.
Da våre filialkontorer kan være ubemannet visse tider, skal alle
henvendelser skje til hovedkontoret:
Adresse:
Sector Alarm AS
Vitaminveien 1
Postboks 113, Grefsen
0409 Oslo

Tlf. 815 00 060, faks 815 00 059
E-post: post@sectoralarm.no
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Ordliste
Detektorer
I alarmsystemet kan det være forskjellige typer detektorer. Her er en
liste over de vanligste:
Bevegelsesdetektor:
Magnetkontakt:
Optisk røykdetektor:
Glassbruddetektor:
Vanndetektor:

Reagerer på bevegelser i rommet som
detektoren overvåker.
Festes på dører/vinduer og karmer.
Reagerer når døren/vinduet åpnes.
Reagerer på tidlig røykutvikling.
Reagerer på lyden av glass som knuses.
Utløses når sensoren kommer i kontakt
med vann.

Sentralapparat
Sentralapparatet er hjernen i alarmsystemet. Betjeningspanel og
sirene er integrert i sentralapparatet.
Betjeningspanel
Det finnes to typer betjeningspaneler; et som sitter på
sentralapparatet og et eksternt. Det eksterne betjeningspanelet er
ekstrautstyr til alarmsystemet. Med betjeningspanelet styrer du
alarmen ved hjelp av en kode som du selv velger. På
betjeningspanelet kan du også utløse panikkalarmen.
Fjernkontroll
Med fjernkontrollen kan du fritt styre alarmen med et enkelt
tastetrykk. Fjernkontrollen fungerer i hele huset og et lite stykke
utenfor huset. Panikkalarmen kan også utløses fra fjernkontrollen.
Soner
Alle detektorer ligger i hver sin sone. Det gjør at du og
Sector Alarm alltid vet hvor alarmen er utløst. Da kan Sector Alarm
holde god oversikt og en høy kvalitet på produktene. I tillegg kan vi
reagere ut i fra hva slags type alarm som er utløst.
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Brukerkode
For å håndtere alarmen må du bruke en kode som består av 4 siffer.
Koden er nøkkelen til alarmen. Du kan selv endre koden, men det må
meldes skriftlig til Sector Alarm.
Passord/motpassord
Ved utløst alarm skal du og alarmoperatøren på alarmsentralen kunne
identifisere dere som rette personer. Derfor må vi bruke passord.
Alarmoperatøren krever passord av deg, men forlang alltid
motpassord av alarmoperatøren først.
OBS! Dersom du blir ringt opp av alarmsentralen uten at det er utløst
alarm, skal du alltid forlange motpassord før du oppgir ditt passord.
Tilkobling "Hjemme"
Du har mulighet til å ha alarmen tilkoblet når du er hjemme. De
sonene som du vil kunne bevege deg i, kobles automatisk ut ved
hjemmetilkobling. Dette kan kreve ekstrautstyr og må programmeres
av montøren.
Utkobling av sonen
Dersom du vil at enkelte seksjoner ikke skal være koblet til alarmen,
har du mulighet til å koble ut soner midlertidig. Utkoblingen
opphører automatisk når alarmen slås av.
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Alarmsystemets betjeningspanel

Knapp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Æ
#

Funksjon
Øk volumet på høyttaleren
Spill inn beskjed
Lys på (For fremtidig bruk)
Senk volumet på høyttaleren
Hør på beskjed
Lys av (For fremtidig bruk)
Høyttaler av/på
Dørklokke av/på
X-10 innstillinger (For fremtidig bruk)
Avbryt innpasseringstid
Hendelsesminne
Sirenetest
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Alarmsystemets betjeningspanel
LAMPER:
PÅ:

FEIL:
DØRSIGNAL:
NETT:

KNAPPER:

NESTE:
VIS/OK:

Lyser rødt når alarmen er tilkoblet "Borte" og
blinker rødt ved tilkobling "Hjemme"
Lyser gult hvis det er oppstått feil i alarmen.
Lyser grønt hvis dørsignalet er aktivert.
Lyser grønt når sentralen er tilkoblet 230V
nettspenning.

Menyvalgknapp.
Kontrollerer status/ aksepterer.

Panikkalarm

Ved nødsituasjoner kan man tilkalle hjelp med panikkalarmen. Den
kan utløses fra sentralens betjeningspanel, fjernkontrollen eller via
eksternt betjeningspanelet. Panikkalarmen slås av som en vanlig
frakobling.
På betjeningspanelet:
På fjernkontrollen:

Holdes inne i 2 sekunder

På eksternt
betjeningspanel:
Panikkalarm sender til alarmsentralen og lyder med full styrke i
sirenen. Montør kan programmere alarm slik at panikkalarmen ikke
utløser sirenen. Når panikkalarmen utløses sendes vekter ut
umiddelbart, alarmstasjonen kontrollringer til deg uten å avbryte
utrykningen.
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Panikkalarmen må aldri benyttes ved testing av selve alarmen da
utløsing av panikkalarm alltid medfører utrykning med vekter.

Hvis alarmen utløses

Hvis alarmen utløses og sirenen starter, kan den slås av ved å trykke
+ [Kode] på panelet eller fjernkontroll.
Oppringingen til alarmsentralen vil ikke bli avbrutt pga. dette. Hvis
alarmen utløses ved en feil, vil alarmsentralen kontakte deg i løpet av
kort tid.
OBS! Sirenen vil kun høres hvis alarmen er koblet på.

Kontrollere status
Er du usikker på om alarmen er slått på eller av, om noen soner er
aktivert, eller hvis du vil vite om du kan slå på alarmen. Trykk på:
VIS/OK

På betjeningspanelet:

(1 gang per hendelse)

På fjernkontrollen:
Alarmen vil nå vise sin status, om den er slått på eller av, om den kan
aktiveres eller hvilken sone som er aktivert.
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Tilkobling "Borte"
Før alarmen slås på må alle vinduer og dører med alarm lukkes. I
sentralens display skal det stå:
KLAR

’Riktig klokkeslett’

For tilkobling trykk:
På betjeningspanelet:

+ [Kode]

På fjernkontrollen:
Sentralens display viser:
VENNLIGST GÅ UT NÅ.


Sentralen gir nå beskjed om at alarmen er slått på og at du skal forlate
huset. Under utpasseringstiden lyder et pip hvert sekund, med en
økende frekvens de siste 10 sekundene.
Alarmen er slått på når utpasseringstiden er utløpt.
Går du av en eller annen grunn inn igjen i huset før alarmen er ferdig
med utpasseringstiden eller like etter, må du slå av alarmen for å
unngå vekter utrykning.
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Tilkobling "Hjemme"
Tilkobling "Hjemme" innebærer at man har alarm på de soner som er
med i skallbeskyttelsen.
Før alarmen kan slås på, må alle vinduer og dører med alarm lukkes.
I sentralens display skal det stå:
KLAR

’Riktig klokkeslett’

For tilkobling trykk:
På betjeningspanelet:

+ [Kode]

På fjernkontrollen:
Sentralens display viser:
TILK. HJEMME


Sentralen gir nå beskjed om at alarmen er slått på og at du skal
forflytte deg til ikke aktiverte seksjoner.

Frakobling
For å slå av alarmen trykk:
På betjeningspanelet:

+ [Kode]

På fjernkontrollen:
Alarmen slås av så fort noen av disse knappene trykkes inn.
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Forbikobling av sone
Hvis du vil at noen seksjoner skal være frakoblet ved neste tilkobling,
kan du med en enkelt kommando koble ut disse seksjonene.
Forbikoblingen forsvinner automatisk ved neste frakobling.
For å forbikoble seksjoner trykk:

(Dette er et eksempel på forbikobling av seksjon 2.)
1
2
3
4
5
6
7
8

Trykk

NESTE

(

NESTE

(
VIS/OK

(
( [kode]
VIS/OK

(

NESTE

(
VIS/OK

(
VIS/OK

(

Displayet viser

Lyd

NORMALT MODUS
BRUKERMODUS
ANGI KODE

____

VELG FRAKOBL.
HALL
STUE
<OK>=FORBIKOBL.
STUE

(vekslende)

S02:FORBIKOBL.

9

<OK>=AVSLUTT

8

VIS/OK

(

KLAR

’klokkeslett’

(vekslende)

KLAR FORBIKOBL.
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Sirenetest

Sirenetest utføres når alarmen er slått av og det sendes ikke alarm til
alarmsentralen.
For å teste siren i to sekunder trykk:

+ [Kode]

Sirenen vil lyde så fort du har tastet inn koden.
Når testen er gjort avslutt med:
VIS/OK

+

Optisk Røykdetektor
Hvis det er installert røykdetektor, er denne aktivert døgnet rundt.
Dette betyr at alarmsystemet ikke må være tilkoblet for at det skal
kunne sendes alarm til alarmsentralen ved røykutvikling.
Dersom røykdetektoren utløses vil sirenen lyde pulserende til
alarmen slås av, eller inntil 4-6 min. dersom mengden røyk minsker.
Dersom økende røykmengde vil ikke sirenen stoppe.
For å slå av alarmen trykk:
På betjeningspanelet:

+[Kode]

På fjernkontrollen:
Ved utløst alarm kontrollringer alarmsentralen alltid til boligen. Er du
hjemme skal alarmsentralen oppgi et motpassord, og først da skal du
oppgi ditt passord. Dersom ingen er hjemme eller passordet som
oppgis er feil, sendes det ut vektere for å kontrollere og gjenopprette
sikkerheten. Hvis det har skjedd noe, vil aksjonsplanen for ditt
alarmanlegg bli fulgt.
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Minne
Når teksten "MINNE" blinker i displayet er det informasjon om noe
som har hendt siden siste tilkobling. For å få fram hvilken
informasjon som finnes i minnet, trykker du på:
VIS/OK

På betjeningspanelet:

(Hvis det finnes flere hendelser
må du trykke flere ganger)

På fjernkontrollen:
"MINNE" slutter å blinke når alarmen slås på neste gang.

Avlese feil
Det kan være flere grunner til at det oppstår feil i alarmen. Alarmen
kan selv gi beskjed om hva som er feil. Feillampen slukker
automatisk når feilen er rettet.
Hvis feillampen lyser, trykk:
VIS/OK

(2 ganger), alarmen gir nå beskjed om hvilken feil det er.

VIS/OK

Trykk

igjen for å kontrollere om det er flere feil.

På fjernkontrollen:
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Tabell over feil
De fleste feil som kan oppstå i systemet krever at du kontakter Sector
Alarm omgående. En feil i systemet kan redusere alarmens
funksjonalitet og dermed også sikkerhetsnivået i din bolig. Følgende
tabell forklarer hva du skal gjøre ved de forskjellige feilene:
Type feil

Tiltak

Batterifeil
i sentralapparatet

Nødstrømsbatteriet i sentralapparatet er dårlig
og batteriet må byttes. Ring Sector Alarm
omgående.

Batterifeil
i detektor

Batteriet i en radiooverført enhet (detektor
eller fjernkontroll) er i ferd med å gå tomt.

Nettfeil

Kontroller at stikkontakten sitter ordentlig i
og/eller kontroller om det er gått en sikring.

Telefonlinjefeil

Alarmen har ingen telefonlinje.
Kontroller at alle telefonrør er lagt på og om
kontakten fra alarmen til telefonkontakten står
i. Ring eventuelt Sector Alarm for service.

Kommunikasjonsfeil Alarmen kan ikke kommunisere med
alarmsentralen. Ring Sector Alarm for service.
Sabotasje

Hvis noen av detektorene eller sentralapparatet
er utsatt for sabotasje eller ødelagt på annen
måte. Ring Sector Alarm for service.
Gjelder også åpent deksel.
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Endring av kode
I systemet er det plass til 8 koder som kan brukes for på- og
avkobling. Ved installasjonen programmeres det inn en kode for deg
som er din masterkode, denne kan brukes til å legge inn 7 andre
koder ”Brukerkoder”.
Ved endring av ”Brukerkode” eller for å legge til /slette en kode
gjør du følgende:
Tiltak

Displayet viser

NORMALT MODUS

4

(
(
(
( [kode]

5

(

6

(
(
( [4 siffers kode]

1
2
3

7
8
9
10

NESTE
NESTE

VIS/OK

NESTE

(3 gang)

BRUKERMODUS
ANGI KODE

____

VELG FRAKOBL.
ANGI BRUKERKODER

VIS/OK

BRUKERKODE1:

VIS/OK

BRUKERKODE1:1111

(f.eks. 6854)

(
(

Lyd

BRUKERKODE1:685 4

VIS/OK

BRUKERKODE1:

NESTE

BRUKERKODE2:

-Start på nytt på pkt 7 for å legge inn en ny kode på plass 2.
-For å slette en kode, legg inn "0000" som kode isteden for
den koden du vil fjerne.
-For å avslutte programmeringen trykk:
<OK>=AVSLUTT

12
13

(

VIS/OK

KLAR
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Bytte av kode på eksternt panel
Trinn Trykk
1
#
2
XXXX
(Masterkode)

Lysdiodeindikering
Lysdioden blinker
Lysdioden blinker
langsomt oransje

3

1

4

Trykk ny
kode
(4 siffer)
2

Lysdioden blinker
hurtig oransje

5
6
7

Trykk ny
kode
(4 siffer)
Trykk #

Lysdioden blinker
hurtig oransje

Lysdioden slutter å
blinke

BRUKERKODE BRUKER
1
2
3
4
5
6
7

Informasjon
Brukerkoden er den koden
som du bruker ved til- og
frakoblinger.
1 = ny brukerkode
Når ny kode er lagt inn får
man en lydkvittering; 3 korte
1 lang
2 = Ny brukerkode
Når ny kode er lagt inn får
man en lydkvittering; 3 korte
1 lang
Avslutt programmeringen

TYPE
Masterkode
Brukerkode
Brukerkode
Brukerkode
Brukerkode
Brukerkode
Brukerkode
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Innstilling av klokken
I alarmsystemet er det en innebygd klokke som brukes til registrering
av forskjellig hendelser.
For å stille inn klokken, gjør som følger:
1

NESTE

4

(
(
(
( [kode]

5

(

6

(

8

(
((tast inn tiden)

2
3

9
10
11
12

NESTE

VIS/OK

(
(

NESTE

(9 gang)

NORMALT MODUS
BRUKERMODUS
ANGI KODE

____

VELG FRAKOBL

VELG TID/FORMAT

VIS/OK

24 timers kl.

VIS/OK

TID

VIS/OK



VIS/OK

’klokkeslett’

TID

’klokkeslett’

24 timers kl.
<OK>=AVSLUTT
KLAR

Sommer/vinter
Alarmen har ikke automatisk justering av sommer/vintertid
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Spille inn / høre på meldinger
Ved å holde
knappen nede kan man snakke inn en
melding. Meldingen kan maksimum være 5 sekunder lang.
For å høre på meldingen, trykk på knappen.

Fjernstyring av alarmen
Du kan betjene alarmen din via en telefon. For at alarmen skal svare,
gjør du som følger:
1. Ring hjem, legg på etter 3 signaler.
2. Vent mellom 12 og 30 sekunder.
3. Ring hjem igjen, alarmen vil nå svare med en gang og du vil
høre en 10 sekunders lang tone som kvittering på at det er
alarmen som svarer.
4. Trykk * så din kode og avslutt med #
5. Nå er du koblet opp mot alarmsystemet
For å stille inn alarmen må du kunne gyldig brukerkode. Nå er det
bare å velge en kommando fra menyen nedenfor.
INNSTILLING
TILKOBLING ”HJEMME”
TILKOBLING ”BORTE”
FRAKOBLING
SPILL AV MELDING
KONTROLLER STATUS
AVSLUTT SAMTALEN

Diverse

TRYKK
[*][2][#]
[*][3][#]
[*][1][#]
[*][81][#]
[*][9][#]
[*][9][9][#]
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Sector Alarm må ha kvalitet på tjenesten vi leverer til deg. For at vi
skal kunne oppnå dette, er det viktig at bruken av alarmsystemet er
optimal i forhold til alarmens funksjonalitet. Vi ber derfor våre
kunder være spesielt oppmerksom på følgende:
Derfor:
x Hvis du blir ringt opp i forbindelse med utløst alarm:
Krev motpassord fra den som ringer.
x

For å unngå falsk alarm bør du lukke alle vinduer, låse dører
og holde husdyr innenfor et avtalt område.

x

For å slå av alarmen, må man åpne hoveddør (eller annen
dør/åpning definert som ’Sone 1’ i alarmen). Alarmen må slås
av før man beveger seg til neste sone definert i alarmen.

x

Når du trykker koden for tilkobling, påse at "Til" lyser og at
sentralenheten lyder med pip hvert sekund. Da kan du være
sikker på at alarmen vil bli slått på.

x

Ta kontakt med Sector Alarm hvis du er usikker på hvordan
du skal bruke alarmen eller hvis du har andre spørsmål.

Du kan også finne svar på mange av spørsmålene våre kunder stiller
på våre nettsider: www.sectoralarm.no
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Kundenummer:
Kundens navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Passord:
Kryss av for de opplysningene som er endret:
Telefon privat:
Telefon jobb:
Telefon mobil:
Passord:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Maks 10 bokstaver)

Motpassord:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Maks 10 bokstaver)

Kode:

_ _ _ _

Kontaktperson:

Tlf.:

Nabo:

Tlf.:

Nabo som ikke skal kontaktes:
Sendes rekommandert til:
Sector Alarm AS,
Postboks 113 Grefsen
0409 Oslo
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Ta kontakt med

hvis du ønsker å forandre
aksjonsplanen din.

815 00 060

E-post: post@sectoralarm.no

Sano-322
www.sectoralarm.no

