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Del 1

Innledning
1.1 Generelt
Ditt alarmsystem er et trådløst
alarmsystem som vil kunne sikre mot
innbrudd, brann, vannlekkasje med
mer ved hjelp av strategisk plasserte
detektorer i boligen.
Systemet vil gi deg status og
informasjon ved hjelp av lys og lyd
indikeringer.
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DEL 01 / INNLEDNING

AVSLÅTT
I KLAR status vil alarmanlegget i tillegg til å gi status
informasjon kunne gi alarm ved deteksjon av røyk
på brannvarslere, deteksjon på detektorer i 24 timers
modus eller dersom panikk alarmen aktiveres.

PÅSLÅTT
I status BORTE og HJEMME vil alarmanlegget gi
alarm ved deteksjon fra komponentene som inngår i
boligsikringen eller dersom panikk alarmen
aktiviseres.
For å betjene alarmanlegget trenger du en 4 siffer
kode som legges inn i systemet av teknikeren ved
installasjon. Du kan selv tildele egne koder til 7
andre brukere av anlegget. Man kan også bruke en
multifunksjons fjernkontroll som gir deg kontroll
over de viktigste funksjonene i anlegget uten å
måtte nærme deg selve alarmsentralen.
Alarmanlegget overvåker og detekterer mange
varsler og alarmer på systemet. Dette kan være alt
fra sabotasje eller forsøk på fjerning av en detektor
til batteristatus på fjernkontrollene. Alle slike varsler
rapporteres automatisk til alarmstasjonen hos
Sector Alarm som vil følge opp disse og sette i gang
nødvendige tiltak.
Alarmanlegget har en elektronisk logg som
automatisk registrerer og lagrer de siste 250
hendelser.
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For å unngå unødige alarmer med
påfølgende utrykninger anbefaler vi at du
tar en kikk på disse 10 punktene.
1. Alarmen må kun benyttes av personer som har
fått nødvendig opplæring i bruk av systemet og
som kjenner rutinene dersom alarmen bli utløst.
2. Sjekk at alle vinduer og dører er lukket før man
forlater boligen.
3. Forsikre deg om at alle detektorene har fri sikt.
4. Se til at det ikke finnes bevegelige utstyr eller
varmevifter i området som overvåkes.
5. Benytt alltid normal inngang- og utgangsrute
når alarmen er i bruk.
6. Sjekk alltid at du har kode eller fjernkontroll
tilgjengelig før du går inn i overvåket område.
7. Gi alltid Sector Alarm beskjed dersom det er
endringer i boligen som kan påvirke
alarmsystemet.
8. Bruk systemet med respekt.
9. Avklar alltid årsaken etter en falsk alarm og
kontakt eventuelt Sector Alarm kundeservice for
hjelp.
10. Sørg alltid for å følge opp med regelmessig
service på anlegget når anlegget selv, eller
Sector Alarm initierer dette.

FALSKE ALARMER VIL MEDFØRE EN
UTRYKNING MED VEKTER DERSOM
ALARMSTASJONEN IKKE LYKKES Å KOMME I
KONTAKT MED NOEN SOM KAN REDEGJØRE
FOR HENDELSEN SAMT IDENTIFISERE SEG
SELV MED AVTALT PASSORD.

DEL 01 /INNLEDNING
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1.2 Aksjonsplan
Om alarmen blir utløst:
Om alarmen utløses kan du, uansett årsak til
aktiviseringen, slå den av og stanse sirenen ved å
bruke funksjon nr. 2.

- Ved Innbruddsalarm
Om alarmen blir utløst vil alarmstasjonen
kontrollringe til boligen samt tilgjengelige
mobilnumre. Om
de kommer i kontakt vil man utveksle passord,
alarmstasjonen oppgir alltid sitt først, for å verifisere
at det er riktig person man snakker med. Om ingen
skulle svare eller vi får oppgitt feil passord vil vi
umiddelbart rekvirere en vekter for å kontrollere og
gjenopprette sikkerheten.

- Ved brannalarm
Handlingen ved utløst brannalarm er mye lik som for
innbruddsalarm men om situasjonen tilsier at man
trenger assistanse vil vekter rekvireres og
brannvesenet varsles etter de rutiner som gjelder for
brannvesenet i ditt område.

- Ved panikkalarm
Om panikkalarmen utløses vil vekter umiddelbart
rekvireres for å kontrollere. Boligen vil deretter
kontrollringes men utrykning vil uansett
gjennomføres.

- Ved tekniske alarmer
Tekniske alarmer som strømbrudd eller lignende vil
medføre en oppringning til boligen, og avhengig av
prioritet og tilgang til nøkkel, deretter gi utrykning
med tekniker.
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Del 2

Av- og påslag av
systemet
2.1 Før du slår på alarmen
Sjekk at displayer viser KLAR før du forsøker påslag
av alarmen. KLAR indikerer at alle soner er lukket og
at alarmen dermed er klar for påslag.
Om det er bevegelse i en av sonene eller den av
annen årsak er åpen vil displayet vise IKKE KLAR.
Dersom dette skjer kan du trykke gjentagende på
i|OK for å se hvilke sonenummer og navn som er
åpne. For eksempel Z2 Bakdør og Z13 Kjøkken er
åpne. For å undersøke hvilke soner som er åpne går
du frem på denne måten.

Z13 åpen
Kjøkken åpen
Etter 10 sekunder

ikke klar 2:38

2.2 Slå på hele alarmen ”BORTE”
Når du er klar til å forlate boligen og vil slå på hele
alarmsystemet bruker du BORTE funksjonen.

Trykk 2 ganger

Bakdør

SLÅ KODE

Z2 åpen

TILKOBLE BORTE

Bakdør åpen

____

VENNLIGST GÅ NÅ
Utgangsforsinkelse -forlat boligen

BORTE
Kjøkken

Tilkoplet lyser fast

DEL 02 / AV- OG PÅSLAG AV SYSTEMET
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2.3 Slå på alarmen i hjemme
funksjon ”HJEMME”
Om du ønsker å slå på alarmen når du er hjemme
bruker man HJEMME funksjonen. Alarmen kan kreve
at du taster koden for å aktivisere denne.

TILKOBLE HJEMME
TIL HJEMME 23:15
Gå til “Hjemme” området

Tilkoblet blinker

MERK // FOR å SLå AV ALARMEN ELLER STANSE
SIRENEN MÅ MAN TASTE AV
OG KODEN

2.4 Slå alarmen av
Før du går inn i overvåket område må alarmen slås av.
Avslag kan skje med kode eller bruk av fjernkontrollen.

SLÅ KODE ......
Trykk koden

KLAR 17:05

Tilkoblet er mørk

07
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Avslag med fjernkontroll når batteriet er svakt
Om du forsøker å slå av alarmen når batteriet i
fjernkontrollen er svakt vil alarmen ved første forsøk gi
en feiltone i 15 sekunder. (Funksjonen kan være
deaktivert av tekniker) For å slå av alarmen trykkes AV
på nytt i løpet av denne perioden eller ved å bruke
koden på betjeningspanelet.
Batteriet bør byttes så snart som mulig (se side 19
Alarmen resettes igjen før bruk ved å taste BORTE og
DERETTER AV på fjernkontrollen.
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Del 3

Alarm og
feilindikering
3.1 Slå av alarmen og
stanse sirene
Sirenen vil indikere hvilken type alarm som er utløst:
• Sirenen vil gi fast lyd dersom det er panikkfunksjonen eller innbruddsalarm som er blitt
aktivert.

Avslag etter alarm dersom en sone er åpen
eller i feilstatus
Dersom en sone fortsatt er åpen etter avslag vil
dette indikeres med IKKE KLAR I displayet på
alarmen.
Dersom en feil oppstår mens alarmen er aktivert vil
dette indikeres FEIL-lampen på sentralen lyser.

• Dersom det er en røykdetektor som har aktivert
alarmen vil dette indikeres ved at alarmen gir
pulserende lyd i sirenen.
Sirenen vil gi lyd i 3 minutter eller til alarmen blir
stanset av bruker med kode eller fjernkontroll.

SLÅ KODE

____

Trykk koden

KLAR 10:06
KLAR MINNE

Tilkoblet er mørk

DEL 03 / ALARM OG FEILINDIKERING
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Kontroll av alarm/sabotasje minne etter en
alarm
Sentralen vil lagre informasjon om alle alarmer og
sabotasje hendelser som har oppstått.

Z07 SABOTASJE ÅPEN
SOVEROM

3.2 Alarm og sabotasje
indikeringer
Dersom alarmen har en eller flere hendelser i minnet
vil dette indikeres med MINNE i displayet.

KLAR 10:06
KLAR MINNE
Eller om alarmen ikke er klar til aktivisering pga.
innholdet i minnet.

IKKE KLAR 10:06
IKKE KLAR MINNE
For å lese av minnet trykker man gjentagende på
i| OK knappen.

KLAR 10:06

Z12 ALARM
BAKDØR

09
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Om man fortsetter å trykke i|OK vil man kunne lese
ut flere hendelser i minnet dersom det skulle finnes
noen.
Husk: Minne-indikeringen og innhold fjernes neste
gang alarmen slås på.
Dersom feil lampen lyser vil alarmen gi fra seg 3 pip
en gang i minuttet. For å få denne til å stanse må
feilen finnes og rettes. Forskjellige mulige feil er
listet opp på neste side.
Ta kontakt med Sector Alarm kundeservice dersom
du har problemer med å finne og rette feilen.
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3.3 Mulige feilindikeringer
DETEKTOR- / SENDERFEIL
Inaktivitet - Ingen radiosignaler har blitt mottatt fra
spesifikk detektor/trådløst tastatur (dersom dens
overvåkningsfunksjon er aktivert) over en
forhåndsdefinert periode.
Lavt batteri - Batteriet i en detektor, fjernkontroll
eller et trådløst tastatur nærmer seg oppbrukt.
"Rens meg" - Branndetektoren må renses.
Gassfeil - Gassdetektorfeil.

GSM-FEIL (dersom i bruk)
RSSI dårlig - GSM-dekning er dårlig.
GSM modem av - GSM-enheten fungerer ikke.
SYSTEMFEIL
AC-strømfeil - Strømforsyning via ledningsnettet har
blitt brutt, og systemet forsynes alene av
backup-batteriene.
System jammet - Et radiofrekvenssignal blokkerer
kanalen som benyttes av en detektor tilknyttet
systemet.
Kommunikasjonsfeil - En melding kan ikke sendes til
alarmstasjonen
Lavt batteri SA - Backup-batteriet i sentralapparatet
er svakt og må byttes
SA-sabotasje - Sentralapparatet blir forsøkt åpnet
eller løsnet fra veggen.
Sikringsfeil - Sirenesikringen er utbrent.
MERK: Dersom “problem-pipene” er til sjenanse, frakoble
systemet (selv om det allerede er frakoblet) for å stoppe
disse pipene i en periode på 4 timer.

DEL 03 / ALARM OG FEILINDIKERING
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Del 4

Spesial funksjoner
4.1 Panikk funksjon
Denne funksjonen kan aktiviseres fra fjernkontrollen,
betjeningspanelet og eksterne betjeningspaneler.
Panikkalarmen vil i tillegg til å gi kontinuerlig lyd i
sirenen også varsle alarmstasjonen. Ved mottatt
panikkalarm vil det i tillegg til kontrollringing alltid
sendes vekter til boligen.

4.2 Fjernstyring av alarmen
via SMS
Du kan opprette SMS kontakt med alarmsystemet
og utføre kommandoer som tilkobling, frakobling,
samt undersøke systemets status.
Hvordan du gjør dette er forklart under.

Fjernkontroll:
Press og hold
knappene HJEMME
og BORTE i
minimum 3
sekunder.

For å fjernstyre alarmen trenger man GSM nummer
til GSM senderen. *
Kommandoer som kan utføres:
Frakoble
Tilkoble borte
Tilkoble hjemme
Undersøke status
*Dette fåes av montøren

Betjeningspanelet:
Press og hold
knappene [Knapp1] og
[Knapp2] nede i
minimum 3 sekunder.

MERK // PANIKKALARMEN MÅ ALDRI BRUKES TIL
TEST AV ALARMSYSTEMET DA DENNE ALLTID VIL
MEDFØRE AT DET SENDES VEKTER TIL BOLIGEN.
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Frakoble [kode]
Borte [kode]
Hjemme [kode]
Status [kode]
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Del 5

Brukerinnstillinger
5.1 Brukerinnstillinger

Instruksjon:
klikk på
tasten

Montøren vil gi deg et anlegg som er klart til bruk
men noen innstillinger for eget bruk finnes også.

•
•
•
•
•
•
•
•

Utkoble soner
Se utkoblingsliste
Tilbakestill siste utkoblingsliste
Programmering av brukerkoder*
Melde inn fjernkontroll*
Bruke squawk
Programmering av tid og tidsformat*
Programmering av dato og datoformat*

NORMAL MODus

Displayet viser

USER SETTINGS
BRUKER
PROG

*Krever at masterkode trykkes.

MERK // MAN KAN NÅR SOM HELT GÅ UT AV
BRUKERMENYEN VED Å TRYKKE KNAPPEN BORTE
PÅ BETJENINGSPANELET ETTERFULGT AV i|OK

Instruksjon: Tast 4-sifret
hovedbrukerkode eller
brukerkode (se merknad
nedenfor).

TAST KODE ____
Hoved-/brukerkode

5.2 Gå inn i brukermenyen
Diagrammet beskriver hvordan man går inn i menyen
for brukerinnstillinger.

KLAR 00:00

Display frakoblet når
alle soner er sikret
(00:00 eller andre sifre
viser riktig tid).

BESTEM UTKOBLE
Tast NESTE

VIS UTKOBLE
Tast NESTE

TILBAKE UTKOBLE

}

Disse menykomponentene
vises kun hvis
“utkobling” ble
aktivert av
installatør

Tast NESTE

DEL 05 / BRUKERINNSTILLINGER
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*

5.4 Se liste over forbikoblinger

*

Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
NESTE til du kommer til VIS UTKOBLE. Tast deg
deretter igjennom med i|OK

Tast NESTE

MELD INN PROX.TAG *

Tast NESTE

AUTO TILK. VALG *

Tast NESTE

AUTO TILK. TID
Tast NESTE

SQUAWK VALG

BESTEM UTKOBLE

*
*

Tast NESTE

SETT TID&FORMAT *

Tast NESTE

VIS UTKOBLE

SETT DATO&FORMAT *

Tast NESTE

KALENDER

*

Tast NESTE

INSTALL MODUS

** *

Tast NESTE

<OK> FOR AVSLUTT
* Menykomponenter som er markert med stjerne,
gis kun tilgang til hvis hovedbrukerkode tastes inn.
** Installatørmodus vises kun hvis aktiver
brukertillatelse ble valg av installatør

5.3 Utkoble / Forbikoble soner
Med brukerkoden kan man forbikoble soner.
Forbikobling kan kun utføres mens alarmen er
avslått. Brannsoner kan ikke utkobles.
Husk: Forbikoblingen gjelder bare til alarmen slåes
av igjen.

Utkoblingsprosedyre
Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
displayet vil indikere BESTEM UTKOBLE, trykk så OK
for å vise detaljene til første sone. Trykk NESTE til du
kommer til ønsker sone og trykk OK for å forbikoble.
Etter denne inntastingen vil displayet vise KLAR
UTKOBLE eller IKKE KLAR UTKOBLE

13

DEL 05 / BRUKERINNSTILLINGER

UTKOBLET LISTE
Tast i|OK for å vise den førte forbikoblede sonen og
deretter NESTE gjentagende for å vise alle
forbikoblede soner.

5.5 Hente inn siste
forbikoblingsliste
For å aktivisere med soner utkoblet kalles delvis
tilkobling. For å gjenta den sist brukte
forbikoblingen gjør følgende:
Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
NESTE to ganger til displayet viser TILBAKESTILL
UTKOBLE. Fortsett deretter med:
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BESTEM UTKOBLE
Trykk 2 ganger

brukerkode 1:0000

TILBAKESTILL UTKOBLE
brukerkode 1:6854

bruerkode
f.eks. 6854

<OK> TILB. STILL

brukerkode 1:6854

TILB. STILL UTKOBLE

5.6 Programmere brukerkoder

brukerkode 2:

Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
NESTE til displayet viser PROG BR. KODER
Brukerkode 1 er den teknikersatte
hovedbrukerkoden, og skal tildeles hovedbrukeren
av systemet. Denne koden kan ikke slettes.
Brukerkode 2, 3 og 4 kan tildeles øvrige brukere –
f.eks. familiemedlemmer, nære venner etc.
Brukerkode 5 til 8 tildeles “barnevakt”-brukere
ADVARSEL! Kode “0000” er ikke gyldig!

brukerkode 8:5537

Fortsett på
samme måte
opp til 8.

PROG BR. KODER
brukerkode 1.____

DEL 05 / BRUKERINNSTILLINGER
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5.7 Legg til fjernkontroll
Alarmsystemet må programmeres til å godkjenne
den unike ID-koden fra alle fjernkontroller og
komponenter i systemet.
Innmelding av fjernkontroll utføres som følger:
A. Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
NESTE til displayet viser MELD INN FJ. KTR.
B. Trykk i|OK og displayet viser FJ. KONTROLL: NR Sett at fjernkontrollen du vil melde inn skal være
f.eks nummer 5 (forutsetter at denne plassen er
ledig). Klikk på <5>-knappen, displayet vil endres til:
FJ. KONTROLL NR 5 (Tomrommet helt til høyre tilsier
at minnet her er ledig)
D. Klikk i|OK. Displayet vil be deg om å starte og
sende fra den valgte fjernkontrollen:
SEND NÅ
E. Foreta en sending fra fjernkontrollen som skal
meldes inn ved å trykke på en av knappene på
denne. I respons skal “Glad melodi” (- - - –––) høres
og displayet endres til:
FJ. KONTROLL NR 5 (En mørk boks vil da komme
frem helt til høyre i displayet. Denne indikerer at
fjernkontrollen er meldt inn som fjernkontroll
nr. 5.)
Husk: Dersom samme fjernkontroll allerede er meldt
inn til systemet på en av de andre 7 alternativene, vil
“Glad melodi” høres to ganger etter hverandre.

squawk AV
(hvis dette er det aktuelle alternativ)

Hvis ikke fornøyd -

squawk lavt volum
Hvis ikke fornøyd -

squawk med. volum
Hvis ikke fornøyd -

5.8 Slette fjernkontroll
Gå til menyen for å legge til fjernkontroller. Velg den
fjernkontrollen du ønsker å slette og trykk i|OK og
deretter OFF for å slette.

squawk høyt volum
Hvis fornøyd -

5.9 Aktivere Squawk
Du kan definere at systemet skal aktivere (eller ikke
aktivere) en høy/medium/lav sirenelyd et kort
øyeblikk når systemet tilkobles (1 pip) og frakobles
(2 pip) via en fjernkontroll..
Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
NESTE til displayet viser SQUAWK
Herfra fortsetter du som følger:

15
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squawk høyt volum
For trådløs sirene er valgene “lavt”, “medium” eller
“høyt” varsel ved bruk av ”Squawk”.

SECTOR_INNERS_NYE copy.qxd

24-11-08

15:15

5.10 Stille inn tid og tidsformat

Page 15

Hvis 24t-format er ønsket, fortsett som
følger:

Når du har tastet inn riktig hovedbrukerkode klikker
du på
til displayet viser:
Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
NESTE til displayet viser STILL TID&FORMAT
A. Hvis 12t-format er ønsket, fortsett som følger:

For 12t-format:

USA FORMAT - 12H

SETT TID & FORMAT

EU FORMAT - 24H
USA-FORMAT-12T
(hvis dette er det aktuelle alternativ)

TID __:__ A
tid (f.eks. 19:55)

TID __:__ A

TID 19:55

tid (f.eks. 12:55A)

TID 12:55 A
MERK// FOR “A” - TRYKK [*] ELLER FOR “P” - TRYKK [#]

TID HH:MM A

TID 19:55

TID TT:MM
Tilbake til bruker prog, trykk:

DEL 05 / BRUKERINNSTILLINGER
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5.11 Stille inn dato og
datoformat
Gå til BRUKER PROG. og tast inn brukerkoden og
NESTE til displayet viser STILL DATO&FORMAT.
Herfra fortsetter du som følger:

DAT0 MM/DD/YYYY
Tilbake til bruker prog, trykk:

DATo MM/DD/YYYY
Hvis ikke fornøyd, trykk :

DATo DD/MM/YYYY

DATo __/__/____
Tast dato (e.g. 01/01/2008):

DATo 01/01/2008

DAT0 01/01/2008

17
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Del 6

Test og
vedlikehold
6.1 Periodisk testing
Komponentene i ditt alarmsystem er
designet for å være mest mulig
vedlikeholdsfrie. Det er imidlertid
anbefalt på det sterkeste at du tar en
test minimum en gang i kvartalet
tester at anlegget fungerer som det
skal. Dette gjelder både detektorer og
sirener lokalt, men også overføringen
til alarmstasjonen.
Husk: Under testperioden vil ikke 24-timers soner
aktivere alarm dersom de trigges, mens brannsoner vil
fungere som normalt.
Lokal test
En typisk test vil foregå på følgende måte:
A. Trykk på testknappen
B. Displayet vil be om din brukerkode:

SLÅ KODE _ _ _ _
C. Tast din kode. Sirenen vil aktiveres i 2 sekunder, og
displayet vil endres til:

TESTER

D. Gå rundt i det overvåkede området og sørg for å
utløse hver eneste en av detektorene (gå på tvers
av detektorenes “synsfelt” og åpne/lukke dører
og vinduer). Hver gang en enhet detekterer, skjer
følgende:
• “Glad melodi” høres
• Sonenavn og nummer vises en kort tid i displayet
EKSEMPEL 1: Du trigger detektoren i stuen
(sone 11). Displayet vil vise,

STUE
S11 DETEKSJON
Etter 5 sekunder går displayet over til:

TESTER
EKSEMPEL 2: Du trigger detektoren i stuen
(sone 11). Displayet vil vise,

GJESTEROM
S11 ÅPEN
Etter 5 sekunder går displayet over til:

TESTER

DEL 06 / TEST OG VEDLIKEHOLD
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E. Når ferdig, klikker du på
flere
ganger. Displayet vil vise testresultatene, sone for
sone, i stigende numerisk rekkefølge.
For eksempel:

GJESTEROM
(vekselvis)

Page 18

6.3 Renhold av sentralapparat
Sentralapparatet kan med jevne mellomrom bli
flekkete hvis det berøres med svette fingre, og kan
samle opp støv etter en lang periode i bruk. Rengjør
kun med en myk klut eller svamp som er lett fuktet
med en blanding av vann og mild såpe, og tørk den
etterpå.

S11 OK
eller: “S11 IKKE OK” hvis det ikke er mottatt signal fra
S11.
F. Klikk
for å fortsette testingen. For å gå ut
av testmodus, klikker du på.
Displayet
viser da:

<OK>FOR AVSLUTT
G. Klikk
tilstand.

. Displayet går tilbake til normal

6.2 Test av overføring til
alarmstasjonen
Overføringen testes best ved å la være å slå av
alarmen når man går inn i boligen og alarmen er
aktivisert.
Det er imidlertid anbefalt på det sterkeste at du tar
en test minimum en gang i kvartalet tester at
anlegget fungerer som det skal. Dette gjelder både
detektorer og sirener lokalt men også overføringen
til alarmstasjonen.
Husk: Alarmstasjonen må alltid varsles på forhånd om
at du ønsker en slik test da det ellers kan medføre at
vekter sendes ut. Alarmstasjonen varsles ved å ringe vår
kundeservice.
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Bruk av slipemiddel i enhver form er strengt forbudt.
Bruk heller aldri oppløsningsmidler som aceton eller
tynner. Disse vil ødelegge systemets eksterne finish,
og kan føre til at systemet blir ødelagt.

6.4 Batteribytte i fjernkontrollen
Trådløse fjernkontroller som brukes til å styre
systemet, drives av et alkalisk batteri som varer i ett
til 2 år dersom du ikke trykker på knappene mer enn
10 ganger pr. dag. Et svakt batteri indikeres ved at
fjernkontrollens røde lys blinker istedenfor å lyse når
det sendes fra fjernkontrollen. Når en “lavt batteri”melding dukker opp for første gang, kan denne sees
på som en advarsel om at batteriet snart må skiftes
ut. Du kan normalt bruke dette batteriet i ca. 30
dager etter denne første advarselen, men det
anbefales på det sterkeste at du ikke venter så lenge
før du bytter.
Bytt alltid et batteri med identiske egenskaper. Ta
kontakt med Sector Alarm om du er usikker på
hvordan du skal få byttet dette.
MERK // BATTERIBYTTE I DE ANDE KOMPONENTENE
MÅ UTFØRES AV EN TEKNIKER FRA SECTOR ALARM.
TA KONTAKT MED KUNDESERVICE.
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Registeringsskjema
Om du ønsker å oppdatere eller endre
dine opplysninger kan du fylle ut
denne og sende rekommandert til:
SECTOR ALARM AS
PB 113 GREFSEN
0409 OSLO
Kundenummer:
Navn:
Adresse:
Postnummer/Sted:
Passord:

Kryss av for det som skal endres:
Telefon privat:
Telefon jobb:
Telefon mobil:
Passord:

(Maks 10 bokstaver)

Motpassord:

(Maks 10 bokstaver)

Kode
Kontaktperson:

Tlf:

Nabo.

Tlf:

Nabo som skal tas av aksjonsplanen:

DEL 07 / REGISTERINGSSKJEMA
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Notater

NOTATER
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