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Brugermanual: 
Denne bruger manual fortæller hvordan Fronti pro alarm betjenes via LCD tastaturet, app, sms fjernstyring, 
hvordan man opretter eller ændre brugerkoder, telefonnummer til sms og talebesked. 
Ved første gangs programmering eller flere tekniske indstillinger skal Kvik Start Guide og Teknik Manual 
bruges. 
Manualer hentes på vores hjemmeside https://www.jysksikringssalg.dk ved Info center eller ved de enkelte 
alarm produkter. 
Husk! Når simkortet er installeret i alarmen skal den 4 cifret pinkode fjernes dette gøres via en mobiltelefon 
smartphone. 
Hvis simkortet Greentel fra Telekæden er bestilt hos Jysk Sikrings Service er simkortet allerede installeret i 
alarmcentralen og skal se bort fra denne meddelelse. 
BESKRIVELSE AF LYSDIODER : 
Power : Tændt når systemet er i normal tilstand. Slukket ved manglende 230Volt, 
 og systemet kører på backup-batteriet. 
 
GSM/TEL : Tændt hvis der er valgt GSM, og slukket hvis der er valgt fastnet. 
 
GSM : Langsomt blink indikerer at forbindelsen til GSM netværket er aktiv. 
 Konstant lys indikerer at forbindelse til GSM netværket er afbrudt. 
 
TEL : Normalt slukket. Tændt hvis der er kommunikation på fastnet/GSM forbindelsen. 
 
REC : Tændt under optagelse af tale-besked. 
 
RECEIVED : Tændt ved modtagelse af signal fra andre enheder. 
 
MIC : Mikrofon til indtalelse af tale-besked. 
 
 
 
BESKRIVELSE AF LYDE : 

Indtastning på tastatur 1 kort “beep” lyd 
Afvisning af programmerings-handling Lang “du” lyd 
Accept af programmerings-handling 1 “du” lyd 
Indstilling til “Tilkoblet” tilstand 2 “du” lyde alarmen er tilkoblet. 
Indstilling til “Delvis Tilkoblet” tilstand 2 “du” lyde alarmen er delvis 

tilkoblet 
Indstilling til “Frakoblet” tilstand “musik-lyde” alarmen er 

frakoblet. 
Registrering af sensor-alarm Alarm lyd 
Registrering af brand-alarm Brand-alarm lyd 
Registrering af medicinsk alarm Medicinsk-alarm lyd 
Ved valg af “setup mode” 1 “du” lyd 
Lav batterispænding, eller system fejl Systemfejl lyd. 
Registrering af “Dørklokke” Dørklokke lyd 
Korrekt ID-kode registrering eller central fejl 1 “du” lyd 
Under “forsinkelses-perioden” ved etablering og frakobling Flere ”beep” lyde i xx sekunder 
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BESKRIVELSE AF LCD TASTATURET : 
Ved modtagelse af alarm og indtastning tændes baggrundslyset i 10 sekunder. 
 
Ved ”Frakoblet“ og ”Tilkoblet” og “Delvis Tilkoblet” tilstand vil LCD displayet skiftevis vise dette. 
 
Ved indtastning af forkerte data i “Setup” tilstand vil LCD displayet vise FEJL INDTASTNING i 2 
sekunder og derefter at vende tilbage til ”Setup” visning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Første linje i displayet viser XXXXXX-YY ZZZZ : 
 

XXXXXX  TIL1 (tilkoblet gruppe 1) 
 TIL2 (tilkoblet gruppe 2) 
 DELVIS1 (delvist tilkoblet gruppe 1) 
 DELVIS2 (delvist tilkoblet gruppe 1) 
 FRA1 (frakoblet gruppe 1) 
 FRA2 (frakoblet gruppe 1) 

 
YY Bruger- eller fjernbetjenings-nummer som har sat ”Tilkoblet”, 
 “Delvis Tilkoblet” eller “Frakoblet” tilstand. 

 
 
 

Anden linie i displayet kan skiftes mellem 2 informationer eller tom linie med  +  : 
 

TIL: 12345-123 Er kanaler for fjernstyring af 230V kontakter. 
 Højre side 123 vises automatisk af temperaturfølere hvis valgt. 
                                             Det er i forbindelse med temperatur føler FS136/8. 
 
                                             Venstre side 12345 vises i display kun når de er aktiveret.         

                                                    
 
                                                      Eksempel: 

 Kanal 1 aktiveret  TIL: 1      -   
 Kanal 1 deaktiveret  TIL: -        -  
 

IND: XXc UD: XXc Viser indendørs og udendørs temperatur (ekstraudstyr) 
 
 
Ved alarm vil LCD displayet f.eks. vise TIL: 12345-ALARM eller IND: XXc ALARM. 
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STANDARD BETJENING AF TASTATURET : 
 
Funktion: Kvittering på LCD-display: 
”Tilkobling af alarmen”  
Tast kode og BLÅ HUS 

TIL1 
 

”Delvis Tilkobling af alarmen”  
Tast Kode og GRØN HUS 

DELVIS1 
 

“Frakobling af alarmen” 

Tast Kode og ＃
＃＃

＃ 

FRA1 
 

”Frakobling ved alarm når sirene, opkald og sms er aktiveret” 

Tast Kode og ＃
＃＃

＃ 

FRA1 

”Tastet forkert kode” PS! 3 gange forkert kode låser tastaturet 15 minutter. 
Tast CE 

FRA1 

 
AVANCERET BETJENING AF TASTATURET : 
 
Tastaturet kan håndtere 2 separate alarmgrupper (områder der kan styres uafhængig) eller der vises kun et 
område FRA1 eller TIL1, dette er leveret som default indstilling.  
Se mere om 2 områder ved den medleverede kvik start guide. 
 
Kode 0 servicekoden er kun til at programmering. 
Kode 1 masterkoden er til ”Tilkoblet”, ”Delvis Tilkoblet” og ”Frakoblet” for begge områder 1+2 og oprette 
eller slette koderne 1-9. 
Koderne (2-9) er til ”Tilkoblet1”,”Delvis Tilkoblet1” og ”Frakoblet1” for område 1 +2. 
Bemærk! XXXX kode 1-9 betyder herunder den 4 cifret kode der er programmeret i alarmen. Bemærk! 
Default leveres alarmen at følge område 1 kode 1-9, men det kan ændres i alarmens programmering om kode 
1-9 skal følge begge områder 1+2 eller et enkelt område. 
 
Funktion: Kvittering på LCD-display: 
”Tilkoblet1”  
Tast XXXX (Kode 1-9) BLÅ HUS 

TIL1-XX 
 

”Delvis Tilkoblet1”  
Tast XXXX (Kode 1-9) GRØN HUS 

DELVIS1-XX 
 

“Frakoblet1” 

Tast XXXX (Kode 1-9) ＃
＃＃

＃ 

FRA1-XX 
 

”Tilkoblet2” 
Tast XXXX (Kode 1-9) BLÅ HUS 

TIL2-XX 

 ”Delvis Tilkoblet2” 
Tast XXXX (Kode 1-9) GRØN HUS 

DELVIS2-XX 

”Frakoblet2”  

Tast XXXX (Kode 1-9) ＃
＃＃

＃ 

FRA2-XX 

“Tilkoblet1”  
Tast BLÅ HUS (uden kode hvis dette er aktiveret i programmeringen) 

TIL1-XX 
 

”Delvis Tilkoblet1”   
Tast GRØN HUS (uden kode hvis dette er aktiveret i programmeringen) 

DELVIS1-XX 
 

Frakoble  alarmens sirene og opkald sms+talebesked ( ikke frakoble alarmen) 
Tast XXXX (Kode 1-9) CE 

TIL1-XX 
 

Initier “Panik alarm” (alarm vises i 3 sekunder) 
Tast 0 ＃

＃＃

＃ 
XXXXXX-XX 
PANIK-00 

Initier “Tavs Panik alarm” (alarm vises i 3 sekunder) XXXXXX-XX 
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Tast 9 ＃
＃＃

＃ TAVS PANIK-00 

Initier “Brand alarm” (alarmen vises i 3 sekunder) 

Tast 1 ＃
＃＃

＃ 

XXXXXX-XX 
BRAND-00 

Initier “Syge alarm” (alarmen vises i 3 sekunder) 

Tast 2 ＃
＃＃

＃ 

XXXXXX-XX 
SYGEALARM-00 

Skift mellem visning af 230Volt kontakt eller temperatur 

Tast 3 ＃
＃＃

＃ 

XXXXXX-XX 00:00 
IND:XXC UD:XXC 

Indstil GSM signal styrke. (1-9:Lav, 10-19:Middel, 20-31:Høj) 

Tast 4 ＃
＃＃

＃ og tast CE for at forlade. 

GSM LEVER 
XX:HI 

Registrer ID koden for 230Volt kontakter eller ekstern sirene 

Tast 5 ＃
＃＃

＃ 

XXXXXX-XX 
FRA1-XX 

Gennemse hukommelsen for alarm-hændelser. 

Tast 6 ＃
＃＃

＃(1= venstre, 3= højre, CE =forlad, ＃=slet og forlad) 

M-01 - -/ - - - - : - - 
LAV BATTERI-XX 

Check åbningskontakt tilstand, om den er Åben eller Lukket 

Tast 7 ＃
＃＃

＃(1= venstre, 3= højre, CE =forlad, ＃=slet og forlad) 

Vindue/Dør Åben: 
XX XX XX XX XX 

Vis centralens tid og dato i LCD display (vises i 5 sekunder) 

Tast 8 ＃
＃＃

＃ 

 
ÅÅÅÅ  MM/DD  TT:MM:SS 

 
 
 
Indstilling af tastatur : Kvitering på LCD-display : 
Deaktiver sabotage alarm (info vises i 3 sekunder) 
Tast 90 ＃＃＃＃ 

TAMBER SW OFF 

Aktiver sabotage alarm (info vises i 3 sekunder) 
Tast 91 ＃＃＃＃ 

TAMBER SW ON 

Deaktiver panel-lyd (info vises i 3 sekunder) 
Tast 80 ＃＃＃＃ 

KEY TONE OFF 

Aktiver panel-lyd (info vises i 3 sekunder) 
Tast 81 ＃＃＃＃ 

KEY TONE ON 

Vælges hvis LCD panel skal kobles til central (FS240A og FS 290A) 
Tast 70 ＃＃＃＃ 

FS240M MODE 

Vælges hvis LCD panel skal kobles til central (FS 310A), dette er standard 
Tast 71 ＃＃＃＃ 

FS310M MODE 

Vælges hvis LCD panel og central virker med område 1 
Tast 82 # 

FRA1-01 

Vælges hvis LCD panel og central virker med område 1+2 (Default) 
Tast 83 # 

FRA1-01 (eller) FRA2-01 

Vælges hvis ønskes at måle sensors trådløse signal rækkevidde kvalitet.  
Tast 84#     Signalstyrken 0-1 dårlig og  2-6 god og 7-12 super  

SENSOR SIGNAL 
LEVEL (1-12)- (kanalnummer) 

 
Eksempel med funktion 84# måling af sensors rækkevidde: 
Har en rum føler eller åbningskontakt på kanal 20 som er 50 meter væk fra centralen, ønsker at måle det 
trådløse signal er i orden, det har betydning for sensor test funktionen virker optimal, se mere kvik start 
guide og teknik manual om sensor test funktionen.  
 
Tag LCD panelet med i hånden, gå hen til rum føler eller åbningskontakt kanal 20, tast 84# og åben dæksel 
på sensor. Der skrives på LCD panelet SENSOR SIGNAL alt er i orden god.                                                                                 
                                                                                          LEVEL 6-20 
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STYRING AF 230 VOLT KONTAKTER : 
 
Funktion : Kvittering på LCD-display : 
Indstilling af 230V kontakt på kanal 1 TIL/FRA 

Tast 10＃
＃＃

＃= FRA, 11＃
＃＃

＃= TIL 
FRA1-XX 
TIL-1       -  

Indstilling af 230V kontakt på kanal 2 TIL/FRA 

Tast 20＃
＃＃

＃= FRA, 21＃
＃＃

＃= TIL 
FRA1-XX 
TIL- 2      - 

Indstilling af 230V kontakt på kanal 3 TIL/FRA 

Tast 30＃
＃＃

＃= FRA, 31＃
＃＃

＃= TIL 

FRA1-XX 
TIL-    3   - 

Indstilling af 230V kontakt på kanal 4 TIL/FRA 

Tast 40＃
＃＃

＃= FRA, 41＃
＃＃

＃= TIL 

FRA1-XX 
TIL-      4 - 

Indstilling af 230V kontakt på kanal 5 TIL/FRA 

Tast 50＃
＃＃

＃= FRA, 51＃
＃＃

＃= TIL 
FRA1-XX 
TIL-        5- 

Indstilling af 230V kontakt på kanal 1-5 TIL/FRA 

Tast 60＃
＃＃

＃= FRA, 61＃
＃＃

＃= TIL 
FRA1-XX 
TIL-12345- 

  

 
 
 
BESKED PÅ LCD TASTATURET VED FEJL ELLER ALARMER : 
   
Hændelse: Kvittering på LCD-display: 
Centralen modtager lav batteri-spændings kode (alarm vises i 3 sekunder) 
 

XXXX -XX 00:00 
LAV BATTERI-XX 

Centralen modtager sabotage alarm kode (alarm vises i 3 sekunder) 
 

XXXX -XX 00:00 
SABOTAGE KANAL-XX 

Centralen modtager indbruds alarm kode, (alarm vises i 3 sekunder) 
 

XXXX- XX 00:00 
Sensor kanal-XX 

Centralen modtager ”åben” kode fra 24T tilstand på sensor nummer: 20-79 
(alarm vises i 3 sekunder) 

XXXX -XX 00:00 
ÅBEN ZONE8-XX 

Centralen modtager “230V tabt” ekstern sensor. (alarm vises i 3 sekunder) 
(Sensor numrene: 80-89) 

XXXX -XX 00:00 
STRØMFEJL-XX 

Centralen mister 230V strømforsyning (alarm vises i 3 sekunder) 
 

XXXX -XX 00:00 
230V STRØMSVIGT 

Centralen registrerer central-sabotage alarm koden. (alarm vises i 3 sekunder) 
 

XXXX -XX 00:00 
ENHED SABOTAGE-00 

Centralen modtager koden for tab af fastnet linje (alarm vises i 3 sekunder) XXXX -XX 00:00 
TELEFON LINJE FEJL 

Centralen modtager koden fra kablede NC (Normal Closed) 98 alarm 
 

XXXX -XX 00:00 
98 

Centralen modtager koden fra kablede NO (Normal Open) zone 99 alarm 
 

XXXX -XX 00:00 
99 

Ved manglende SIM-kort eller kortet er installeret forkert vises 
 

XXXX -XX 00:00 
INGEN SIM KORT 

Ved manglende forbindelse til GSM-nettet vises 
 

XXXX -XX 00:00 
GSM FEJL 

Ved forsøg på Jamming snyd fra en jamming boks aktiveres alarmens sirene, 
sendes sms besked og e-mail JAMMING eller ved ingen fejl JAMMING OK 

JAMMING  
(Ingen jamming) JAMMING OK 
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TASTATURET OG AFLÆSNING AF LOG : 
 
Tastaturet blokerer ved indtastning af forkert kode flere gange. 
 

Tast   +    for at aflæse alarmlog. 
 

Tast  bladre til venstre,  bladre til højre. 
 

Loggen kan indeholde 250 hændelser og slettes ved afslutning med  eller gemmes med . 
 
FJERNSTYRING VIA SMS: 
 
Hvis der sendes en sms til centralen uden eventuel mobilnummer, kvitterer den med et sms-svar på det første 
mobilnummer indprogrameret i centralen (husk sms sendes uden mellemrum): 
 
Sms sendt til centralen : XXXX (brugerkode)+YY (handlekode)+ZZZZZZZZ (eventuel mobilnummer) 

Sms sendt til centralen: XXXX betyder (brugerkode 1-9  eller servicekode 0) 
+ skal forstås som og der skal ikke tastes + i sms teksten. 

 
 
SMS tekst : Handling : 
XXXX (kode 1-9) + 01 Tilkoblet1  
XXXX (kode 1-9) + 02 Delvis Tilkoblet1  
XXXX (kode 1-9) + 03 Frakoblet1 
XXXX (kode 1-9) + 05 Afstil alarmens sirene er stadigvæk tilkoblet1 
XXXX (kode 1-9) + 110 230 V strømkontakt 1 FRA 
XXXX (kode 1-9) + 111 230 V strømkontakt 1 TIL 
XXXX (kode 1-9) + 120 230 V strømkontakt 2 FRA 
XXXX (kode 1-9) + 121 230 V strømkontakt 2 TIL 
XXXX (kode 1-9) + 130 230 V strømkontakt 3 FRA 
XXXX (kode 1-9) + 131 230 V strømkontakt 3 TIL 
XXXX (kode 1-9) + 140 230 V strømkontakt 4 FRA 
XXXX (kode 1-9) + 141 230 V strømkontakt 4 TIL 
XXXX (kode 1-9) + 150 230 V strømkontakt 5 FRA 
XXXX (kode 1-9) + 151 230 V strømkontakt 5 TIL 
XXXX (kode 1-9) + 160 230 V strømkontakt 1-5 FRA 
XXXX (kode 1-9) + 161 230 V strømkontakt 1-5 TIL 

 
 
SMS tekst : SMS svar : Info : 
XXXX (kode 0-9) + 90 FS-C XX….(navn og adresse) Navn og adresse. 
XXXX (kode 0-9) + 91 FS-C BLÅ HUS X-XX FRA X-XX TIL-XXXXX-1234 Centralens tilstand. 
XXXX (kode 0-9) + 92 FS-C 

1: PANIK-XX XX/XX XX: XX 
2: BRAND-XX XX/XX XX: XX 
3: ZONE9-XX XX/XX XX: XX 

Centralens alarm-log. 

XXXX (kode 0-9) + 93 FS-C INT: XXc EKT: XXc Aktuel temperatur niveau. 
XXXX (kode 0-9) + 99 FS-C Ver. XXXXXX-X-X Software version 
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FJERNSTYRING VIA APP: 

Du kan fjernstyre hvad som helst via Fronti GSM/WiFi-alarmer Basis eller Pro. For eksempel kan du sende en SMS 
eller bruge vores gratis Fronti App der kan betjenes via SMS eller IP Wi-Fi, hvis du ønsker at til- eller frakoble 
alarmen, når du er på ferie i udlandet. Alarmen besvarer med SMS eller IP Wi-Fi, om alarmen er til- eller frakoblet. 

Fronti App for Android hedder Fronti FS330A IOT. App hentes Gratis ved Google Play. App fungerer med 
forskellige sprog i verden, hvis du har en dansk mobiltelefon så får du Fronti App på dansk, har du f. eks en engelsk 
mobiltelefon så får du Fronti App på engelsk. Fronti App for Android og tablet kan til/del/frakoble alarmen, vise status 
på din alarm, til/frakoble tænd/sluk kontakter, se hændelsesloggen og programmere alarmen enkelt. Der kan styres op 
til 10 forskellige Fronti alarmer med denne App. 

Fronti App for iPhone hedder Fronti FS330A IOT. App hentes Gratis ved Appstore. App fungerer med forskellige 
sprog i verden, hvis du har en dansk mobiltelefon så får du Fronti App på dansk, har du f. eks en engelsk mobiltelefon 
så får du Fronti App på engelsk. Fronti App for iPhone og iPad kan til/del/frakoble alarmen, vise status på din alarm, 
til/frakoble tænd/sluk kontakter, se hændelsesloggen og programmere alarmen enkelt. Der kan styres op til 10 
forskellige Fronti alarmer med denne App. 

 Hent de senest app manualer for android, tablet, iPhone og iPad på vores hjemmeside https://www.jysksikringssalg.dk  
ved Info center. 

 

Oprette eller skift telefonnummer sms + opkald: 

 
Alarmens LCD panelet kan programmere 4 stk. forskellige telefonnummer med talebesked og programmere 3 stk. 
forskellige mobilnummer med sms besked. 
 
Oversigt over pladsnummer ved programmering med LCD panelet: 
 
Pladsnummer 1 Bruges til vagtcentral. 
Pladsnummer 2 Bruges til vagtcentral. 
Pladsnummer 3 første telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 4 anden telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 5 tredje telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 6 fjerde telefonnummer ringes op med talebesked. 
Pladsnummer 7 første telefonnummer sendes sms besked ved indbrud, teknik fejl, kontrolsignal og retursvar ved 
fjernstyring med app eller sms 
Pladsnummer 8 anden telefonnummer sendes sms besked ved indbrud, teknik fejl og retursvar ved fjernstyring med 
app eller sms.  
Pladsnummer 9 tredje telefonnummer sendes sms besked ved indbrud. 
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I dette eksempel herunder sætter vi pladsnummer 3 til at aflevere en mundtlig besked til en almindelig tlf. 
linje, nummeret i eksemplet her er sat til 48 49 50 51, husk at det skal du selvfølgelig ændre til dit eget 
telefonnummer, nummeret kan selvfølgelig også være et mobilnummer. Der kan dog højst være 16 cifre i 
hvert nummer. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SMS Alarmering: 

Vi vil også gerne have at alarmen sender en SMS. Til det skal vi vælge et af SMS numrene, i eksemplet er 
brugt nummer 7, og det bliver sat til 60720516, husk at du skal ændre det til dit eget nummer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS! Ønskes telefonnummer slettet skal der bare ikke tastes et telefonnummer f. eks pladsnummer 9 ønskes 
slettes Tast #9# 
Telefonnummer på pladsnummer 9 er slettet. 
  
PS! Ved telefonnummer der skal ændres, skal man programmere som det er nyt telefonnummer som 
beskrevet her, det eksisterende telefonnummer vil da blive overskrevet. 

 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv 
SERVICEKODE [SERVICEKODE]  

 KODER 
(0) XXXX 

Gå ned i menuen, tryk 
gentagne gange indtil 
displayet viser 

 

 TELEFONNUMMER 

Vælg punktet #  TELEFONNUMMER 
Sæt telefonnummer 3 
til 48495051 

348495051# 
    duuut TELEFONNUMMER 

348495051 
Alarmen er klar til 
yderligere 
programmering 

 
 TELEFONNUMMER 

Forlad programmering [CE]   

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv 
SERVICEKODE [SERVICEKODE]  

 KODER 
(0) XXXX 

Gå ned i menuen, tryk 
gentagne gange indtil 
displayet viser 

 

 TELEFONNUMMER 
( 1-9 ) ( 14 TAL ) 

Vælg punktet 
# 

  
 

Sæt telefonnummer 7 
til 60720516 

760720516# 
       duuut TELEFONNUMMER 

          760720516 
Alarmen er klar til 
yderligere 
programmering 

 
 TELEFONNUMMER 

 
 

Forlad programmering [CE]   
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Programmering 3 stk. ekstra mobilnummer med sms besked ved indbrud: 
 
Her er der mulighed for at programmere 3 stk. ekstra mobiltelefoner til at modtage en sms besked ved indbrud, dette 
skal gøres ved at sende en sms besked for hvert mobilnummer til alarmen hvis man ønsker tilknyttet yderlig 3 stk. 
ekstra mobiltelefoner som skal have en sms besked ved indbrud. 
 
Eksempel over sms kommando ved de 3 stk. ekstra sms beskeder til alarmen: 
 
Servicekoden her i eksempel er default 0000 men den plejer kunder at have ændret til en anden kode, den skal så 
bruges her. 
 
Første ekstra sms besked ved indbrud: 
 
Ønsker at mobilnummer 20113322 skal modtage sms besked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000086220113322 
 
 
Anden ekstra sms besked ved indbrud:  
  
 
Ønsker at mobilnummer 60720516 skal modtage sms besked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000086360720516 
 
 
Tredje ekstra sms besked ved indbrud: 
 
 
Ønsker at mobilnummer 60601212 skal modtage sms besked ved indbrud, der sendes en sms til alarmens 
mobilnummer med beskrivelsen af tal 000086460601212 
 
 
Ved sletning af mobilnummer skal der bare ikke skrives noget mobilnummer. 
 
F. eks ønskes mobilnummer 60720516 slettet, der sendes en sms til alarmens mobilnummer med beskrivelsen af tal 
0000863 
mobilnummer 60720516 er slettet. 
 
Ved eksisterende mobilnummer der skal ændres, gøres det som beskrevet her som et nyt mobilnummer der skal 
indlægges. 
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Skift af Servicekoden: 

SERVICEKODEN 0 er den kode som bruges til at programmere alarmen. Første mål er at skifte default 
SERVICEKODEN fra 0000 til noget andet, i dette eksempel er det 5678, du skal selvfølgelig finde på din 
egen kode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicekoden er nu skiftet til 5678. Bemærk at masterkode, brugerkoder og SERVICEKODEN ligger gemt i 
selve LCD panel. Det betyder at hvis du har flere LCD panel, skal du programmere masterkode, brugerkoder 
og SERVICEKODEN ind i dem alle.  

Skift af Masterkoden & Brugerkoder 

Udover SERVICEKODEN, kan der oprettes 8 brugere og 1 masterkode som bruges til at til/frakoble 
alarmen, koder 1-9, hver med deres kode. Andre brugere end SERVICEKODEN kan dog ikke programmere 
centralen, og SERVICEKODEN kan ikke til og frakoble alarmen. 
 
Masterkoden 1 er den kode som bruges til at programmer koder 1-9. Første mål er at skifte default 
masterkoden fra 1111 til noget andet, i dette eksempel er det 5678, du skal selvfølgelig finde på din egen 
masterkode. 
Med masterkoden kan du oprette eller slette brugerkoder 2-9 eller oprette ny masterkode kode 1 
Hvis du ønsker at oprette eller slette master/brugerkode fra 1-9 udføres det på samme måde som her er 
demonstreret.  
PS! Ønskes brugerkode slettet skal der bare ikke tastes en kode f. eks brugerkode 3 ønskes slettes Tast #3# 
Brugerkode 3 er slettet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
 
Åben med 
Masterkoden 

[Masterkoden]  
 

KODER 
(1-9) (XXXX) 

Vælg punktet 
# 

 KODER 
 

Sæt masterkoden til 
5678 

15678# 
duut KODER 

1:5678 
Afslut 
programmering 

[CE] 
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Åben med 
SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 

KODER 
(0) (XXXX) 

Vælg punktet 
# 

 KODER 
 

Sæt 
SERVICEKODE til 
5678 

05678# 
duut KODER 

0:5678 

Afslut 
programmering 

[CE] 
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FJERNBETJENING : 
 
For at aktivere tasterne, holdes de nede i 1/2 sekund. 
 

  +    PANIK og FRA knapperne holdes nede indtil dioden blinker 2 gange for at tænde og 
 slukke fjernbetjeningen. 

  PANIK knappen udløser en tavs alarm. 
 

  DEL knappen initierer ”Delvis tilkoblet” tilstand. 
 

  TIL knappen initierer ”Tilkoblet” tilstand. 
 

  FRA knappen initierer “Frakoblet” tilstand 
 

  +    PANIK og DEL knapperne samtidigt udløser fuld alarm.  
 
Fjernbetjeningens strømkilde er et 3V litium batteri CR2032. 
 
 
 

 


