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Velkommen 
Tillykke med din nye Basis alarm pakke. Du har valgt et produkt der er af høj kvalitet, og som lever op til 
mange internationale standarder. Din Basis alarm er et produkt, der anvendes af mange professionelle 
vagtfirmaer, erhverv og private kunder, og den har en stor pålidelighed, sikkerhed og drift stabilitet. 
Basis alarmen er nem at montere og opsætte, da al kommunikation foregår trådløst. 
Vi er overbeviste om at du vil får stor gavn af vores Basis alarm. 
Denne vejledning er kun ment som en start for at komme i gang med alarmen. Der er mange finesser og 
indstillings muligheder der ikke er nævnt her. For disse funktioner skal du bruge Teknik Manualen. 

Enheder der kan tilkøbes tæller blandt andre: 
• FRONTI FS148S/X Trådløs sirene & stroboskop lys 
• FRONTI FS360 Trådløs røg / varme føler 
• FRONTI FS172/3 Trådløs 220V fjernstyrings kontakt 
• FRONTI FS174         Trådløs 220V strømmåler kontakt 
• FRONTI FS168B      Trådløs Tågekanon      
• FRONTI FS128         Trådløs Glasbrudsdetektor 
• FRONTI FS136/8      Trådløs Temperaturføler 
• PC Kabel med dansk pc software for windows 

 
Der kan tilsluttes mange flere typer enheder, kontakt Jysk Sikrings Service for nærmere oplysninger eller se 
mere på http://www.jysksikringssalg.dk. 
 
Husk at starte med at kontrollere at alt hvad der er bestilt også er leveret, og kontroller enheder for 
transportskader. 
 

Konventioner brugt i denne kvik start guide 
Skal der tastes noget på LCD Panel, vil det blive illustreret i en ramme, som f.eks. 
 

1234 SET 

 
Her skal indtastes 1 2 3 4 efterfulgt af SET 
 
[SERVICEKODE] betyder at du skal indtaste SERVICEKODEN du har sat. 
[SET] betyder at du skal trykke på set knappen på LCD Panel. 
 
Display på LCD panel vil blive illustreret ved at teksten vises i en blå kasse. 
 

              1234 SET 
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Opstart 
 
Her følger en kort huskeliste over de ting du skal gøre for at få Basis alarmen i gang. 
 

1. Pak alle sensorer, sirener, betjeningsenheder og centralen ud på et bord og start med at programmere 
alarmen inden montering af alarmsystemet. PS! Hvis alarmen leveres programmeret forsættes til 
punktet 2. 

2. Montér antennerne på alarmcentralen, de skal blot drejes fast. 
3. Demonter 2 stk. gummipropper på frontlågen på Basis alarmcentralen, demonter 2 stk. stjerne 

skruer, frontlågen kan nu åbnes. 
4. Isæt SIM-kort i GSM modulet. Den øverste del af skinnen skubbes forsigtigt til venstre og kan 

derefter løftes, SIM kortet skubbes ind i denne del, således at metalpladerne vender nedad mod 
kontakterne på printet, og det ’afskårne’ hjørne på kortet vender opad. Herefter lukkes klappen ned, 
og skubbes til højre for at låse fast. PS! SIM kortet må ikke spørge om PIN kode, den skal slås fra i 
en mobiltelefon smartphone sikkerhed indstillinger, se mere side 27 Simkort klargøring.                
PS! Hvis Basis alarmen leveres med Greentel simkort forsættes til punktet 5. 

5. Tilslut 230V til LCD panel og tænd for backup batteriet, på bagsiden af LCD Panel er der en kontakt 
flyt den til on. Der tastes 3# 2 gange, så vises teksten på Dansk i LCD panel som standard (default). 

6.  Hvis LCD panelet står på Engelsk sprog Tast 0000 og SET bladre med blå hus til LANGUAGES 
tast #2# og afslut med CE alarmen har nu sproget Dansk. 

7. Tilslut alarm centralen til 230 volt via adaptor og husk at tilslutte backup batteriet i centralen. 
Backup batteri tilsluttes ved markeringen med tekst på FIG. 1 side 2. 
 

 
 

Alarmenheden er nu klar til at modtage de forskellige enheder, og lære deres koder. 
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FS222E Basis: Tilslut LCD panel til centralen 
PS! Dette har Jysk Sikrings Service allerede gjort så beskrivelse herunder er hvis der senere skulle opstå 
problemer eller der ønskes flere LCD paneler tilsluttet. 
Den første enhed der skal tilsluttes til FS222E Basis er selvfølgelig det danske LCD panel, det er igennem 
denne al programmering foretages. P.S. Husk først at tænde for LCD Panel med 230 volt tilsluttet og til sidst 
tilsluttes 230 volt til alarmcentralen. 
 
For FS310W skal panel tændes, dette gøres på bagsiden. 
 

 
Figur 1 LED LCD panel bag side 
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Ved OFF ON er der en lille skydeknap, den skal flyttes til højre imod ON med en lille skruetrækker eller 
lignende. 
For at tilslutte første panel til FS222E skal du trykke på kontakten i centralen Register, Den blå diode 
Register vil blinke. 
Tilslutning af flere LCD FS310W paneler vælges register kanaler (eller pc software) kanal 11-19. 
Tast på panel 

0# 

 
 Centralen vil kvittere med et langt duuut lyd, og dioden vil slukke. 
 
Nu skal der Tastes på panel 00#, hold inde og slip sabotage kontakten på fronten af alarmboksen, alarmens 
sirene vil blive aktiveret, der frakobles ved at taste default masterkode 1111#. LCD panelet er nu registreret 
og klar til brug. 
 
Dette LCD panel er nu primært panel for alarmen (der kan tilsluttes flere), det er fra dette primære LCD 
panel at programmeringen af alarmen kan foregår. Det primære LCD panel får KANAL 10. 
 
Husk! At taste manuelt servicekoden 0 og masterkoden 1 ind i tastaturet hvis default koderne er ændret i 
alarmcentralen via pc software. 
 
Reset SW bruges til at resætte LCD panelet til fabriks indstillinger, brug en lille skruetrækker som stikkes 
ind i hulet hold nede 5 sekunder og LCD panelet er fabriks resat. Husk yderlig at resætte alarm centralen 
SM3 kontakt for ellers kan LCD panelet og centralen ikke kommunikere sammen mere. 
  
WRITE READ KABEL bruges i forbindelse med pc software programmet, efter ændringer i centralen skal 
LCD Panelet tilsluttes til det medleverede kabel (er lagt i en pose sammen med centralkassen). Fra LCD 
Panel Stik WRITE READ til centralens CN3 stik, vælge menu Punkt Læs Data i programmenu, og tast 
#0# afvent til LCD panelet skriver det er færdig, nu vil LCD panelet opgraderes til de ændringer der er lavet i 
centralen via pc software programmet. 
�  
 

FS222E Basis: Extra LCD panel 
Yderligere LCD panel skal have kanaler i rækkefølgen mellem 11 og 19. De skal tilsluttes som en 
fjernbetjening FS154L samt koderne skal ændres som det primære LCD panel kanal 10. 
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Programmering 
Når du skal bevæge dig rundt i menuerne i centralen, bruger du tasterne 

 Gå op i menulisten 

 Gå ned i menulisten 
# Fungerer som vælg (som Enter tasten på en computer). 

 

Menustruktur på alarmcentralen 
Menuerne er bygget op hierarkisk, det vil sige i flere niveauer. 
For at komme ind i menuen tastes SERVICEKODEN efterfulgt af tasten set. Som udgangspunkt er 
SERVICEKODEN sat til 0000. 
 
For at komme ind i menustrukturen tastes SERVICEKODE efterfulgt af [SET], dvs. med default koden 
bliver det 0000 [SET] 
 

 
Centralen er nu klar til programmering! 
 
 
I de underliggende menu bevæger man sig rundt ved at bruge op / ned tasterne som nævnt ovenfor. Menu 
strukturen er illustreret i teknik manualen. 
 

 Gå op i menulisten 

 Gå ned i menulisten 
# Fungerer som vælg (som Enter tasten på en computer). 
 
 

Kontrol af programmering i LCD panelet 
 
Når man har programmeret alarmen med LCD panelet har man mulighed for at kontrollere de ændrede 
program menuer, det gøres på følgende måde. 
 
Tast SERVICEKODEN 0 (default 0000) efterfulgt af STJERNE der bladres mellem program menuerne med 
GRØN HUS og BLÅ HUS knapperne. 
For at gå ind i de enkelte programmer menuer Tast 1 eller 3 hvor de ændrede værdier kan aflæses. 
 
Når man har programmeret nye master/brugerkoder i alarmen med LCD panelet har man muligheder for at 
kontrollere de ændre master/brugerkoder, det gøres på følgende måde. 
 
Tast MASTERKODEN 1 (default 1111) efterfulgt af STJERNE tast 1 eller 3 hvor de ændrede 
master/brugerkoder 1-9 aflæses. 

 

 Indtast på  LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

0000  
 KODER 

(0) (XXXX) 
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Skift af Servicekoden 
SERVICEKODEN 0 er den kode som bruges til at programmere alarmen. Første mål er at skifte 
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. 
Bruger 1 er masterkoden. Default er koden 1111. 
Som standard (default) virker brugerkoder på følgende måde: 
Brugerne 1-9 er koder til tilkobling, frakobling og delvis tilkobling af område 1 kanal 20-89.  
Men koderne kan programmeres til alle at styre område 1 eller område 2 eller begge områder, se mere 
Område Funktion side 14. 
 
Masterkoden 1 er den kode som bruges til at programmer koder 1-9. Første mål er at skifte 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 eller slettemasterkoden kode 1 
Hvis du ønsker at oprette eller slette brugerkode fra 2-9 udføres det på samme måde som her er demonstreret. 
 

 
 
 

 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]   

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
 
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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Indstilling af ur og ugedag 
For at sikre at du kan se hvornår en begivenhed har fundet sted, er det selvsagt nødvendigt at indstille uret og 
datoen på LCD panel. Har du flere LCD panel, skal det sættes på dem alle. Hvis der er tilsluttet GSM modul 
med simkort, indstilles tiden automatisk første gang så snart der er netværk, tiden vil automatisk opdateres 
hver 24 time.   

 

Indstilling af tid 

Indstilling af dato 
Datoer er formateret som DDMMÅÅÅ 
 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Åben med 
SERVICEKODE [SERVICEKODE]  

 KODER 
(0) (XXXX) 

Gå OP i menu 
strukturen  

 DATO 
(DDMMMYYY) 

Vælg punktet 
# 

 DATO 
 

Sæt dagen til mandag 
01082009# 

duut DATO 
01/08 2009 

Afslut programmering [CE]   

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
 

 
 

 

Åben med 
SERVICEKODE [SERVICEKODE]  

 KODER 
(0) (XXXX) 

Gå OP i 
menustrukturen  

 INDSTIL TID 
(0000-2359) 

Vælg punktet 
# 

 INDSTIL TID 
 

Sæt uret til 12:34 
1234# 

Duut INDSTIL TID 
1234 

Afslut programmering [CE]   
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Koblingstilstande 
Alarmen understøtter 4 koblingstilstande. 
 

1) TILKOBLET, almindelig ’det hele er slået til’ tilstand. 
2) FRAKOBLET, almindelig ’det hele er slået fra’ tilstand. 
3) TILKOBLET 1 delvis tilkoblet 1, kanal 20-59 i område 1 er tilkoblet, resten er 

frakoblet. Default indstillet. 
4) TILKOBLET 2 delvis tilkoblet 2, kanal 60-79 i område 2 er tilkoblet, resten er 

frakoblet. 

Kanaler, enheder og sensortest 
I alarmen er der forskellige kanaler med forskellige formål. Kanalerne er tænkt som en gruppeinddeling af 
dine følere. Kanalerne kan også navngives ved at sende en SMS eller bruge app til alarmcentralen eller via 
den danske pc software som kan tilkøbes. Se mere om dette ved http://www.jysksikringssalg.dk 
 

Kanaler Formål Områder  
10-19 LCD panel og fjernbetjeninger 1+2 
20-39 Følere med overvågning Sensor test bruges til 

FS131,FS122, FS156,FS157 eller FS360 
1 

60-69 Følere med overvågning Sensor test bruges til 
FS131,FS122, FS156, FS157 eller FS360 

2 

40-59 Følere uden overvågning bruges til FS165 FS148 eller 
FS146 

1 

70-80 Følere uden overvågning bruges til FS165, FS148 
eller FS146 

2 

80-89 Følere uden overvågning bruges til FS165, FS148, 
FS146 eller yderlig FS174  

2 

90-91 Følere uden overvågning bruges kun til FS136/138 1+2 
 
Overvågning kan aktives under menu punkt Sensor test som overvåger hver 2 time detektorer virker og har 
den rigtig trådløs forbindelse rækkevidde (gælder ikke sirener og LCD paneler). Som standard (default) er 
Sensor test ikke aktiveret. Hvis aktiveret og der er en fejl sendes der en sms med besked TABT ENHED og 
sensor kanal nummer. 
 
Kontrol måling af sensor med TABT ENHED fejl: 
 
Hvis der er problemer med at der meldes tabt enhed kan dette herunder prøves. 
 
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.  
 
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 rækkevidden er god. 
                                                                  LEVEL 6-20 
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Sensor Funktion 
Hver kanal kan tildeles en funktion tilstand, de 6 funktion tilstande er ind/udgangs funktion, normal funktion 
(default), deltilkoblet funktion, 24 timers funktion, dørklokke funktion og tavs funktion. Hvis du f.eks. sætter 
deltilkoblet funktion for kanalen i menu punkt Sensor Funktion, vil alarmen ikke reagere på kanalen hvis 
alarmen er delvis tilkoblet.  
P.S. Hvis der ikke ændres noget på funktionen Sensor Funktion (default) vil alle kanaler regere som normal 
funktion, alarmen aktiveres øjeblikkelig ved tilkobling. 
 
Eksempler herunder kunne med fordel være lettere at programmere med en pc kabel med dansk pc software. 
Se mere på http://www.jysksikringssalg.dk eller kontakt Jysk Sikrings Service Tlf. 60 72 05 16 
 
 

 
 
 
 
Delvis Tilkobling Funktion 
 
Funktion tilstand nummer 4 delvis tilkobling bruges til følgende, hvis man ønsker at kanaler ikke bliver 
tilkoblet, f. eks om aften ønsker man at lave en skalsikring af alle åbningskontakter på nogle bestemte 
kanaler, dette gøres ved at vælge program mene Sensor Funktion, nu vælges de kanaler der ikke skal 
tilkobles eller skal genindkobles, hvis man aktiverer (Del) Delvis Tilkobling på fjernbetjeningen, eller 
(kode+ grøn hus) på LCD panel, vil disse kanaler man vælge ved program mene Sensor Funktion ikke 
tilkobles eller fungere igen som normal standard. 
  
F. eks du ønsker at kanal 20 ikke skal tilkobles når du trykker på Del knappen på fjernbetjeningen eller taster 
koden + grønt hus på LCD panel. Du taster servicekoden + Set knappen, bladre på blå hus knappen til der 
kommer en mene Sensor Funktion, tast #2041# LCD panel kvittere med (bypass on) deltilkoblet til. Hvis 
den skal slettes, taster du på LCD panel #2040# LCD panel kvittere med (bypass off) deltilkoblet fra. 
 

Ind/Udgangs Funktion 
Funktion tilstand nummer 3 Ind/Udgangs Funktionen bruges til følgende, hvis man ønsker at kanaler bliver 
tids forsinket ved ind/udgangs vejen, f. eks ønskes der en tids forsinkelse på bryggersdøren på 30 sekunder 
inden alarmen udløses, så man har 30 sekunder at komme ind til LCD panel og frakoble alarmen ved at taste 
sin kode + #. Det samme gælder nå man skal ud af huset har man 30 sekunder på alle kanaler til at forlade 
alarmområdet i huset inden alarmen aktiveres. 
Hvis der ønskes ind/udgangs funktion skal man vælge mene Sensor Funktion og vælge hvilken kanal der 
skal tids forsinkelse ved ind/udgangsvejen, yderlig kan man vælge tiden fra 0-199 sekunder ved mene 
Ind/Udgangstid. 
 
F. eks du ønsker at kanal 20 skal tilkobles med tids forsinkelse ved ind/udgangs vejen. Du taster 
servicekoden + Set knappen, bladre på blå hus knappen til der kommer en mene Sensor Funktion, tast 
#2031# LCD panel kvittere med (Delay on) ind/udgangsfunktion til. Hvis den skal slettes, taster du på LCD 
panel #2030# LCD panel kvittere med (Delay off) ind/udgangsfunktion fra. 
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Dørklokke Funktion 
 
Funktion tilstand nummer 2 bruges til følgende, hvis man ønsker at kanaler aktivere Ding Dong lyden i 
alarmcentralen (ikke eksterne sirener FS146 eller FS148), kan bruges til FS131 åbningskontakter ved 
hoveddør eller bagdør. 
Hvis der ønskes dørklokkefunktion skal man vælge mene Sensor Funktion og vælge hvilken kanal der skal 
aktivere ding dong lyden. 
 
F. eks du ønsker at kanal 20 skal aktivere ding dong lyden i alarmcentralen. Du taster servicekoden + Set 
knappen, bladre på blå hus knappen til der kommer en mene Sensor Funktion, tast #2021# LCD panel 
kvittere med (Chime on) dørklokke til. Hvis den skal slettes, taster du på LCD panel #2020# LCD panel 
kvittere med (Chime off) dørklokke fra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Timer Funktion 
 
Funktion tilstand nummer 1 bruges til følgende, hvis man ønsker at kanaler altid aktiveres 24 timer, bruges f. 
eks ved teknik alarm ved gasfyr, solcelleanlæg og stokerfyr m.m. 
Hvis der ønskes 24 timer funktion skal man vælge mene Sensor Funktion og vælge hvilken kanal der altid 
skal være aktiv 24 timer. 
 
F. eks du ønsker at kanal 20 altid er aktiveret 24 timer i alarmcentralen. Du taster servicekoden + Set 
knappen, bladre på blå hus knappen til der kommer en mene Sensor Funktion, tast #2011# LCD panel 
kvittere med (24T on) 24 timer til. Hvis den skal slettes, taster du på LCD panel #2010# LCD panel kvittere 
med (24T off) 24 timer fra. 
 
 

Tavs Funktion 
 
Funktion tilstand nummer 5 bruges til følgende, hvis man ønsker at kanaler ikke aktivere Sirene lyden i 
alarmcentralen og eksterne sirener, bruges types sammen med 24 timer funktionen f. eks ved teknik alarm 
ved gasfyr, solcelleanlæg og stokerfyr m.m. 
Hvis der ønskes tavs funktion skal man vælge mene Sensor Funktion og vælge hvilken kanal der skal være 
tavs. 
 
F. eks du ønsker at kanal 20 skal være tavs. Du taster servicekoden + Set knappen, bladre på blå hus knappen 
til der kommer en mene Sensor Funktion, tast #2051# LCD panel kvittere med (Silent on) tavs til. Hvis den 
skal slettes, taster du på LCD panel #2050# LCD panel kvittere med (Silent off) tavs fra. 
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Område Funktion 
 
Her kan det vælges hvilken område man ønsker at bruge i LCD panel og hvilken brugerkoder og 
fjernbetjeninger der skal følge område 1 eller område 2 eller begge områder 1+2, som standard (default) er 
det områder 1 der vises i LCD panel. Det vises som FRA1 hvis alarmen er frakoblet, eller TIL1 hvis alarmen 
er tilkoblet. 
 
Standard (default) fungere LCD panel med område 1, alarmen fungerer med område 1 kanal 20-59, 
fjernbetjeninger kanal 11-19 og bruger kode 1-9.  
 
Hvis man ønsker at LCD panel kun fungere med område 1 standard (default), der vises FRA1 eller TIL1 skal 
man taste 82#, ønskes tilbage til der vises begge områder 1+2 taster der 83#, der vises FRA1 og FRA2 på 
LCD panel. 
 
Dette eksempel herunder kunne med fordel være lettere at programmere med en pc kabel eller IP modul med 
dansk pc software. Se mere på http://www.jysksikringssalg.dk 
 
F. eks du ønsker at alarmen også fungerer med område 2. 
Tast 83# på LCD panel, nu fungere alarmen ved område 1 der vises skiftevis i LCD panel FRA1 FRA2 eller 
TIL1 TIL2. 
 
Du ønsker yderlig at fjernbetjening kanal 16 og bruger kode 6 skal følge område 2, det gøres på følgende 
måde: 
 
Du taster servicekoden + Set knappen, bladre på blå hus knappen til der kommer en mene Område 
Funktion, der gøres følgende ved fjernbetjeningen kanal 16: tast #162# LCD panel kvittere med 16:60-89, 
fjernbetjeningen kanal 16 følger nu område 2 kanal 60-89.  
 
Der gøres følgende ved bruger kode 6: tast #062# LCD panel kvittere med 06:60-89 bruger kode 6 følger nu 
område 2 kanal 60-89.  
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Tilmelding af enheder til Basis Lejlighed Pakken 

FS154S - Fjernbetjening 
For at tilmelde fjernbetjeningen skal den først tændes. 
Dette gøres ved at holde ’Panik’ og ’Fra’ knapperne nede i et halvt sekund, indtil dioden i fjernbetjeningen 
blinker. Fjernbetjeningen kan slukkes på samme måde. 
 
 
 
 

 
 
Figur 2 Fjernbetjening 

 
 

Vi ønsker at fjernbetjeningen får KANAL 11, hver enhed skal have sin egen KANAL, så har du flere 
fjernbetjeninger eller LCD paneler, skal de selvfølgelig have deres egen KANAL. 
Ved at tilmelde fjernbetjeninger har KANAL kode som standard (default) følgende forskellige funktioner 
ved fjernbetjeninger: 
1. For KANAL kode registre 11-19 for at sætte ”Tilkoblet1”, ”Delvis Tilkoblet1” og ”Frakoblet1” 

(område 1) 
2. Fjernbetjeningerne kan programmeres til alle at styre område 1 eller område 2 eller begge områder, se 

mere Område Funktion side 14. 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Åben med 
SERVICEKODE [SERVICEKODE]  

 KODER 
(0) XXXX 

Gå ned i 
menustrukturen  

 REGISTER KANALER 
(10-91) 

Vælg punktet 
# 

 REGISTER KANALER 
 

Angiv kanal 
11# 

duuut REGISTER KANALER  
11 

På fjernbetjeningen 
trykkes  

duuut REGISTER KANALER 
 (10-91) 

Afslut programmering [CE]   
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FS122 - Infrarød bevægelsesføler 
Målet i dette eksempel er at få tilmeldt føleren som KANAL 20  
 

Figur 3 Infrarød bevægelsesføler 

 
 
Så skal enheden meldes til alarmen. 

Jumperen (lusen) øverst bruges til teste følerens rækkevidde, standard er den montere, vil en rød diode lyse 
ved registrering af bevægelse. For at føleren skal måle korrekt er det vigtigt at coveret er monteret på føleren. 
Husk at fjerne denne jumper inden alarmen tages i brug. 
Lysdioden lyser et blåt lys ved en bevægelse, nu går bevægelsesføleren i standby 60 sekunder for at spare på 
batteriet. Hvis man ikke ønsker lysdioden lyser med et blå lys ved bevægelse, kan jumper under den blå 
lysdiode tages ud. Til højre for jumperen (lusen) er der en plast skrue der kan indstille følsomheden på rum 
føleren fra 6-12 meter, imod uret mindre følsom, med uret max følsom, det kræves at føleren er monteret i 
højden 240 cm langs ydervæggen i bygningen, sådan bevægelsesføler peger ind imod midten af bygningen.  
 
PS! Hvis bevægelses føler peger ud imod større vinduer kan man risikere at få falske alarmer. 
  
PS! Ved kæledyr bevægelses føler type FS122P skal man være opmærksom på at kæledyr bevægelses føler 
er monteret lodret med væggen, den må ikke pege nedad imod gulvet eller se over imod en trappe til 1 sal. 
Se mere om bevægelsesføler funktioner i teknik manualen. 

 

 
   

 

 

 
 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen 

 
 REGISTER KANALER 

(10-91)  
Vælg punktet 

# 
 REGISTER KANALER 

 
Angiv KANAL 

20# 
duuut REGISTER KANALER 

20 
Isæt batteri i føleren 

 
duuut REGISTER KANALER 

 (10-91) 
Forlad programmering [CE]   
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FS131L - Magnetkontakt føler 
I dette eksempel vil vi gerne have at magnetføleren får KANAL 21. 

Figur 4 Magnetføler 

 
Så skal enheden meldes til centralen. Monter batteri i føleren først. 
Se mere om Magnetkontakt føler funktioner i teknik manualen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen 

 
 REGISTER KANALER 

(10-91) 
Vælg punktet 

# 
 REGISTER KANALER 

 
Angiv KANAL 

21# 
duuut REGISTER KANALER 

21 
Tryk på panik knap på 
føleren 

 

duuut REGISTER KANALER 
 (10-91) 

Forlad programmering [CE]   

 

 

15 mm 

MAX 

 

15 mm  

MAX 

FIO 2x24AWG 
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FS360 Røgalarm 
Røg detektoren er altid koblet som 24H enhed, den vil altid alarmere, uanset hvilken kobling alarmen er i. 
Røg føleren skal også have en KANAL, ligesom alle de andre enheder, Kanalen skal være fra 20-39 eller 60-
69. 
Husk at røgalarmen skal placeres frit i rummet, den må ikke være i hjørner eller i kip, da røg ikke trænger 
helt ud i hjørner så hurtigt. Få eventuelt råd om placering fra Jysk Sikrings Service 
Røgalarmen består af tre dele.  
 

1) Beslaget til montering på væg eller loft.                                             
2) Batteriholder.  
3) Føleren 

 

 
 
Alle tre dele er klikket sammen til én enhed når den er monteret.                                  
 
Figur 5 Røgalarm 

 
Fremgangsmåden er: 

1) Drej beslaget af bunden af føleren 
2) Drej batteriholder og føler fra hinanden 
3) Monter batteri, husk at det skal være et 3V batterier (kommer med enheden). 
4) Drej batteriholder og føler sammen igen 
5) Skru beslag fast det ønskede sted 

Nu er enheden klar til at bliver registreret i alarmen. Denne føler vil vi give KANAL 39 

 
Når føleren er registreret drejer du den blot fast i beslaget. 
 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen 

 
 REGISTER KANALER 

(10-91) 
Vælg punktet 

# 
 REGISTER KANALER 

 
Angiv KANAL 39# duuut REGISTER KANALER 

39 
Tryk på test knap på 
føleren  

duuut REGISTER KANALER 
 (10-91) 

Forlad programmering [CE]   



 
 
  Tlf. 60 72 05 16 

21 

FS148S/X - Ekstern sirene – stroboskoplys 
I modsætning til følere. hvor følere meldes til alarmen, skal man her melde alarmen til sirenen. Sirenen fås 
med to forskellige farvede stroboskoplys hvid eller rød skærm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6 Ekstern sirene hvid 

 

Sirenens Funktioner: 
 
1. CN6: Output til alarm lys. Ved etablering af Tilkoblet tilstand tændes lyset og alarm mode vil flash. 
2. CN4: Væg sabotage kontakt input, der afgives alarm, hvis sirenen fjernes fra væggen. 
3. SW2: For registrering af ID koder: Tryk vil aktivere registrerings tilstand 30 sekunder. 
4. SW3: Slet ID kode kontakt: Tryk vil slette alle registrerede ID koder. 
5. SW1: Dæksel sabotage kontakt. Der afgives alarm hvis dækslet fjernes. 
6. JP1:  Sæt lusen på LO markering (nummer 6) giver 60 Sekunder sirene tid (når alarmen er tilkoblet giver 
sirenen et blink hver 10 sekund for at vise tilkobling status), eller sæt lusen på HI markering(nummer 6) til 
180 Sekunder (når alarmen er tilkoblet blinker sirenen de første 10 sekunder derefter ingen kontrol blink). 
7. LED1: For modtagelse af ID koder: 
Ved korrekt modtagelse af ID-kode lyser lysdioden 1sekund. 
Når sirenen bringes i ID kode registrerings tilstand blinker den. 
8. VR2: Volumen kontrol for alarm lyd-niveau, drej med uret for at øge. 
9. VR1: Volumen kontrol for “du”signal lyd-niveau, drej med uret for at øge. 
10. DC jack: DC strømforsynings bøsning: DC 9-16V input. 
11. CN5: Lydgiverens output til sirenen. 
12. CN1: Backup batteri 7.2-9V input. 
 

For at klargøre og melde alarmen til sirenen gøres følgende 
 
1. Tilslut 230 V til sirenen. 
2. Tryk og hold i 10 sekunder 3 Register-knappen nede og så tryk på 4 Erase knappen for at slette gamle 
registreringer. 
3. Tryk på 3 Register 
4. Tast 5# på LCD panelet, sirenen og alarmcentralen kvitterer med et duut lyd. 
For at sirenen er overvåget skal sirenen registreres som en alm. detektor. Vælg register kanaler i 
menuen, vælg hvilken kanal fra 40-59 eller 70-89 hvor sirenen skal registreres på, nu trykkes på 
sirenen sabotage kontakt både bag og foran samtidigt og slip kontakten, centralen kvitteres med et 
Duut lyd. 
5. Bemærk sirener kan ikke bruges til Sensor test funktionen. 
6. Husk at tilslutte 12 back-up batteriet til det hvide stik. 
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FS172/FS173/A - 230V Kontakt 
Hvis man ønsker at tænde en elektrisk enhed, det kunne være lys, eller varme f.eks. i et sommerhus, kan 
dette gøres vha. af dette modul blot ved at sende en SMS, eller ringe til alarmen, yderlig kan kontakten følge 
sirenen til at tænde lys eller ekstra sirener når alarmen går. 
 
Med 230V kontakterne skal alarmen meldes til kontakten, i modsætning til de følere hvor følerne meldes til 
alarmen. 
 

 

 

 
Figur 7 220V Kontakt 

 
Der er 7 kanaler at vælge for kontakterne. Der kan være flere kontakter på kanal 1-6, kanal 0 kan der 
monteres ubegrænset FS172/3 kontakter, de følger alarmens sirene ved alarm aktivering. 
 

1) Slet de eventuelle tidligere registreringer., tryk på Erase knappen (markeret med E på kontakten) 
2) Sæt kanal vælgeren på en kanal mellem 1 og 5 for at fjernstyre kontakterne med sms og app. 
3) Sæt kanal vælgeren på 0 for at følge sirenen når alarmen aktivere sirenen. 
4) Sæt kanal vælgeren på en kanal 6 for at følge til/frakobling status. 
5) Tryk på Reg knappen med lille skruetrækker eller kuglepen, led pæren blinker på FS172/3 

kontakten. 
6) Tast 5# på LCD betjeningspanel. 
7) LED’en vil herefter lyse i et sekund for at markere at den er registreret. 

 
Du kan nu tænde og slukke for kontakten ved hjælp af SMS, APP eller via LCD panel. Disse kommandoer er 
listet i bruger manualen. Hvis FS172/3/A kontakten bruges til at følge sirenen, kan man ubegrænset montere 
alle man ønsker til at f. eks aktive andre sirener eller rotor blink. m.m. 
 
I tilfælde af strømafbrydelse vil kontakten fortsat være registreret sammen med alarmen. Kontakten vil også 
huske tilstanden, så hvis den var tændt før strømafbrydelsen, vil den fortsat være tændt når strømmen vender 
tilbage. 



 
 
  Tlf. 60 72 05 16 

23 

FS174 - Trådløs AC 230V detektor 
Med denne føler kan man overvåge om der er 230V i den pågældende stikkontakt. Den vil sende en alarm til 
centralen når strømmen forsvinder og kommer igen, og dermed kan den via alarmen sende en SMS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TX kontakt 

 
Figur 8 230V AC føler 

 
230 V AC føleren meldes til alarmen på samme måde som en almindelig føler. KANAL koden skal dog være 
kanal 80-89. 

 
 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen 

 
 REGISTER KANALER 

(10-91) 
Vælg punktet 

# 
 REGISTER KANALER 

 
Angiv KANAL 

80# 
duuut REGISTER KANALER 

80 
Tryk på TX knap på 
føleren 

TX 
duuut REGISTER KANALER 

 (10-91) 
Forlad programmering [CE]   
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FS330 – Trådløs Kulilte CO Gas Alarm 
 
Trådløs Kulilte CO Gas Alarm kan monteres i nærheden af et gasfyr, oliefyr, brændeovn m.m. Husk også at 
gardiner, møbler og andre ting der kan forhindre luftgennemstrømning i føleren kan forhindre at den reagerer 
på CO gas. Bemærk CO gas alarm kan ikke bruges til Sensor test. Se mere den vedlagte manual der kommer 
med den Trådløse Kulilte CO Gas Alarm. 
 
Trådløs Kulilte CO Gas Alarm skal tilmeldes til centralen som en almindelig føler kanal 40-59 eller 70-89 
uden Sensor test funktion. Den vil udløse samme alarm som røgalarm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Gasalarm 

 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Tilslut 3 stk. 1,5 volt 
batterier  

Grøn, rød og gul diode 
på føler lyser kortvarig. 

 

    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen 

 
 REGISTER KANALER 

(10-91) 
Vælg punktet 

# 
 REGISTER KANALER 

 
Angiv KANAL 

40# 
duuut REGISTER KANALER 

61 
Tryk på test knap på 
føleren  

Alle dioder lyser på 
føleren 
duuut 

REGISTER KANALER 
(10-91) 

Forlad programmering [CE]   
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FS136/138 - Trådløs temperatur føler 
Der er to følere til brug for måling af temperaturer. En indendørs føler (FS136), og en der både kan bruges 
indendørs og udendørs (FS138). Begge føler kan sende en temperatur alarm via sms nummer 7-9 ved den 
ønskede programmerede værdi under mene punktet INDV TEMP LAV, INDV TEMP HØJ, UDV TEMP 
LAV eller UDV TEMP HØJ. P. S man kan vælge hvor mange gange der ønskes sendt temperatur alarm 
sms besked fra 1- 24 time. 
Begge følere skal monteres indendørs, men med FS138 følger en kablet ekstern føler der kan sættes 
udendørs. 
Følerne ligner magnetfølerne, og bliver tilmeldt på samme måde. Begrænsningen er dog at disse SKAL køre 
på Kanal 90 + 91.  Kanal 90 er til indvendig føler og kanal 91 er til udvendig føler. 
Se mere om temperatur føler i Teknik Manualen. 
 

   
FS136 Indendørs føler FS138 Udendørs føler FS136/138 
Figur 10 Temperatur føler 

 
 
 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen 

 
 REGISTER KANALER 

(90-91) 
Vælg punktet 

# 
 REGISTER KANALER 

 
Angiv KANAL 

90# 
duuut REGISTER KANALER 

90 
Tryk på panic knap på 
føleren  

duuut REGISTER KANALER 
 (90-91) 

Forlad programmering [CE]   
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FS157L - Vandføler 
Vandføleren ligner den almindelige magnet føler, og tilmeldes på helt samme måde som FS131L kontakten. 
Følg vejledningen til magnetføleren for at tilmelde vandføleren. 
 
Elektronikboksen til føleren sættes så den ikke bliver våd. Selve føleren ligner lidt en sort stofledning, og den 
skal selvfølgelig monteres således at den bliver våd hvis der kommer vand. 

FS156L - Universal transmitter 
Denne elektronikboks ligner den almindelige magnet føler, og tilmeldes på samme måde. Følg vejledningen 
til magnetføleren FS131L for at tilmelde vandføleren. 
Universal transmitteren bruges hvis man har en føler som ikke er en standardkomponent i sortimentet. 
Den ledningsførte føler tilsluttes til NC (normal close) kontakten på transmitteren. 

FS133 - Vibrationsføler 
Vibrationsføleren ligner en almindelig transmitter, indbygget i den er en vibrationsføler. Føleren monteres på 
det der skal sikres, og registrerer vibrationer. 
Følg vejledningen til magnetføleren FS131L for at tilmelde vibrationsføleren. 
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Problemer ved tilmelding 
Centralen kvitterer ikke med duuut? Enhederne bliver ikke tilmeldt? 
Hvis enhederne ikke vil tilmeldes, kan du nulstille centralen ved mene SLET KANALER, og tilmelde 
enhederne forfra. Det kan sjældent skyldes at alle centraler og enheder bliver testet fra producentens side. Ind 
i mellem kan der ligge testkoder i centralens hukommelse, og så vil den ikke tilmelde flere enheder. 
 
PS! Husk ved registrering af rum føler er det bedst at registrerer en rum føler ad gangen og dernæst tage 
batteriet ud af rum føleren, nu forsættes med rum føler nummer 2 osv. 
 
Denne fremgangsmåde kan bruges til at slette alle Kanaler der er gemt i enheden. 
Man kan også vælge kanals nummer i stedet for 0 så slettes kun den enkelte kanal. F. eks kanal 20 ønskes 
slettes taster der #20# og kanal 20 er slettet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(0) XXXX 
Tast denne knap indtil 
display viser  

 SLET KANALER 
(0:all,10-91) 

Vælg punktet #  SLET KANALER 
 

Angiv hvilken KANAL 
der skal slettes (0=alle) 

0# duuut SLET KANALER 
 (0:all,10-91) 

Forlad programmering [CE]   
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Jamming af Fronti’s Trådløse alarm Basis FS222E: 

Ved forsøg på Jamming indenfor 60 sekunder trådløst snyd fra en jamming boks, vil alarmens sirene 
aktiveres, der sendes sms besked med Teksten JAMMING eller hvis fejlen er forsvundet JAMMING OK. 

Ved flere spørgsmål kontakt Jysk Sikrings Service på mail info@jysksikringssalg.dk eller tlf. 6072 0516
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Alarm til telefon 
At have en alarm der blot giver lyd fra sig når den bliver aktiveret er sjældent nok. Der skal gives nogle 
informationer videre til nogen som reagerer. Det kan være naboer, venner eller lignende. Alarmen er også af 
så høj kvalitet at den kan bruges sammen med et abonnement til en alarmcentral hvis dette ønskes. Hør 
nærmere om dette hos Jysk Sikrings Service Tlf. 60 72 05 16 priser ligger fra 250 kr. inkl. Moms. 
 
Denne alarm har mange muligheder. 
 

1) Ringe til et telefonnummer og give en tale besked 
2) Sende en SMS 
3) Ringe til en alarmcentral og aflevere koder 

Numre til alarmering 
Først skal du angive de numre du ønsker at bruge til alarmering. 
Der kan angives 4 numre til talealarmeringer, og 3 numre til SMS’er. Derudover er der to specielle numre 
som angives såfremt alarmen skal forbindes til en alarmcentral. 
 
Numrene 1-2 er til alarmcentraler. 
Numrene 3-6 er til talebeskeder 
Numrene 7-9 er til SMS beskeder 
Programmering 3 stk. ekstra mobilnummer med sms besked ved indbrud se mere herunder side 30. 
 

Sim-kort klargøring 
Når du har modtaget dit sim-kort fra din foretrukne udbyder, skal du starte med at sætte det i en mobiltelefon 
smartphone, og slå SIM pinkoden fra, det er typisk under sikkerhed indstillinger på din mobiltelefon 
smartphone, der kan du vælge opsæt SIM-kortlås og fjerne den 4 cifret pinkode på sim-kortet. Husk at 
strømmen og backup batteri i alarmcentralen skal være slukket inden sim-kortet monteres, monter sim-kortet 
og husk at montere GSM antenne og trådløs modtager antennen, tilslut 230 volt og backup batteriet vent 10 
sekunder og GSM lampen på alarmcentralen blinker hver 3 sekund, alarmen er klar til at sende sms og 
opkald. Hvis GSM lampen på alarmcentralen blinker hver 3 sekund er der ingen mobil netværk forbindelse. 
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Indtaling af beskeder 
For at alarmen kan aflevere talebeskeder som alarmering, skal du selvfølgelig først indtale beskeder i 
alarmen. 
Du skal indtale 4 forskellige beskeder i alarmen. 
 

1) Adresse oplysninger om hvor alarmen er placeret, f.eks. ”Familien And, Paradisæblevej 13, Andeby” 
2) Indbrud, f.eks. ”Indbrudsalarmen er aktiveret” 
3) Røg, f.eks. ”Røgalarmen er aktiveret” 
4) Panik, f.eks. ”Panik alarm er aktiveret” 

 
Først skal vi indtale adresse oplysninger og så alarmbeskeden og så brandbeskeden og så panikbeskeden . 
 

 
Optagelsen varer i alt ca. 30 sekunder. Du skal selvfølgelig også indtale beskeder for de tre andre 
alarmeringstyper Indbrud og Brand og Panik. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen, tryk 
gentagne gange indtil 
displayet viser 

 

 TALE BESKED 

Vælg punktet #  TALE BESKED 
Besked nummer 1 – 
adresse oplysninger 
 

1# 

REC dioden på alarmen 
blinker under optagelse, 
tal ind i mikrofonen på 
alarmen ca. 0.3 meter 
fra mikrofonen indtil 
REC dioden stopper 
med at blinke. 

TALE BESKED 

Optagelse færdig   TALE BESKED 
Forlad programmering [CE]   
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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 
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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. 

 

Testsignal 
Alarmen kan også sende en testsignal på sms nummer 7. Dette betyder at man kan vælge at få en SMS fra 0-
99 timer, hvor der står TEST GSM OK, det er en ekstra tryghed for at netop din alarm fungerer som den 
skal.  
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Hvis man ønsker dette skal man vælge punktet TEST GSM OK i centralen. Og vælge hvor tit alarmen sender 
en test signal. PS! Dette er programmeret som standard indstilling hver 96 time. 

 

Opkald via fastnet eller mobil 
Du kan selv bestemme hvilken form for telefonforbindelse du ønsker at bruge. 
Ønsker du at bruge fastnet, skal du sikre at kontrol af klartone på fastnet er aktiveret, samt vælge at opkald 
foretages via fastnet. Vælger du dette, vil opkald først blive forsøgt via fastnet, hvis der ikke er en klartone 
(hvis ledningen f.eks. er klippet over) vil der blive forsøgt 3 gange, og derefter vil opkald blive foretaget via 
GSM. 
Ønsker du ikke at bruge fastnet skal du huske at slå kontrol af fastnet klartone fra, samt vælge at opkald skal 
foretages via GSM. 
 
I eksemplet nedenfor har vi valgt at vi kun ønsker alarmbeskeder via GSM. Først programmeres hvilken 
form for opkald vi ønsker, derefter sættes at der ikke skal kontrolleres og alarmeres for klartone på fastnet 
linjen. 
 

 
Ønsker du at indstillingerne skal være anderledes, skal du kigge i manualen for at finde koderne. 

 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
    
Angiv SERVICEKODE 

[SERVICEKODE]  
 KODER 

(0) XXXX 
Gå ned i menuen, tryk 
gentagne gange indtil 
displayet viser 

 

 MODEM VALG 
(1:PSTN,2:GSM) 

Vælg punktet 
# 

 MODEM VALG 
 

Sæt opkald til at være 
via GSM (2) 

2# Duut MODEM VALG 
2 

Gå ned i menuen, tryk 
gentagne gange indtil 
displayet viser 

 

 TELEFON LINJE 
(0:OFF, 1:ON) 

Vælg punktet #  TELEFON LINJE 
Vælg at linien ikke skal 
kontrolleres (0) 0# 

Duut TELEFON LINJE 
0 

Forlad programmering [CE]   
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Navngivning af kanaler 
I sammenhæng med at alarmen skal sende SMS’er, er det meget praktisk at få vist forståelig tekst i din mobil 
displayet. 
Teksterne programmeres ved at sende SMS’er til alarmen. 
På samme måde som med talebeskeder, skal du angive generelle oplysninger først. 
 
Al programmering via SMS skal gøres med SERVICEKODEN som du satte tidligere, i dette eksempel er 
brugt 5678. 
 
Generelle oplysninger: 
 567800Anders And, Paradisæble vej 117, Andeby 
 
 

Kanaler Zonekode 
20 69 
21 69 
22 69 
23 69 
24 69 
25 69 
26 69 
27 69 
28 69 
29 69 
30 69 
31 69 
32 til 89 69 

                                                                
Formatet er 
[SERVICEKODE][FUNKTIONSKODE] [Kanal ]Tekst 
 
F.eks. for at navngive kanal 20 til Garage sendes en SMS med dette indhold (SERVICEKODE er her 5678): 
 
56786920 Garage 
 
Bemærk at der ikke er mellemrum mellem talkoderne.  
 
Man kan også navngive LCD panel, Fjernbetjeninger eller Brugerkoder. Du kan finde flere oplysninger i 
Teknik Manualen. 
 
Dansk PC software med USB kabel eller et IP modul kan anbefales her for at programmerer alarmen via en 
pc se mere i Teknik Manualen. Ring til Jysk Sikrings Service for flere oplysninger på Tlf. 60 72 05 16 eller 
se mere på http://www.jysksikringssalg.dk 

Betjening af alarmen 
De mest almindelige operationer ved brug af alarmen er til- og frakobling af alarmen. 
Der er tre primære metoder at gøre dette på, med et LCD panel, med en Fjernbetjening eller via en SMS eller 
smart Dansk APP. Se mere den vedlagte brugermanual i papir udgaven. 
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Fuld tilkobling med LCD panel 
For at tilkoble med et LCD panel gøres følgende (X i displayet reflekterer hvilken brugerkode der er anvendt 
ved tilkoblingen). Har du kodet i program mene PANEL TIL/DELVIS ind i systemet, kan du tilkoble ved 
blot at trykke på TIL knappen, så vil systemet blive tilkoblet.  
 
 
 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
Tast kode, kode 1-9 [KODE]  [KODE] 
’Tilkoblet’ 

 
’Alarmen er tilkoblet’ TIL1-01                  

 

Delvis tilkobling med LCD panel 
Delvis tilkobling, eller skalsikring, gøres på samme måde som fuld tilkobling. På samme måde reflekterer X 
hvilken brugerkode der er anvendt. Har du kodet i program mene PANEL TIL/DELVIS ind i systemet, kan 
du tilkoble ved blot at trykke på DEL knappen, så vil systemet blive deltilkoblet. 
 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
Tast kode, kode 1-9 [KODE]  [KODE] 

Delvis tilkoblet 
 

‘Alarmen er delvist 
tilkoblet’ duut duut 

DELVIS-01           
 

Frakobling med LCD panel 
 Indtast på LCD panel  Alarm kvittering Display viser 
Tast kode, kode 1-9 [KODE]  [KODE] 
’Frakoblet’ # Fem-klang + ’Alarmen 

er frakoblet’ 
FRA-01                  
 

Fuld tilkobling med Fjernbetjening 
For at tilkoble alarmen med fjernbetjeningen gøres følgende. Her vil XX reflektere KANAL’en på 
fjernbetjeningen. 
 Fjernbetjening Alarm kvittering Display viser 
Tryk på fjernbetjeningen 

 

‘‘Alarmen er tilkoblet’ TIL1-XX                  
 

Delvis tilkobling med Fjernbetjening 
 Fjernbetjening ’ Alarmen er delvist 

tilkoblet’ 
Display viser 

Tryk på fjernbetjeningen 
 

‘Alarmen er delvist 
tilkoblet’ 

DELVIS-XX           
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Frakobling med Fjernbetjening 
 Fjernbetjening Alarm kvittering Display viser 
Tryk på fjernbetjeningen 

 

’Alarmen er frakoblet’ FRA-XX                  
 

Tilkobling 1+2 ved hjælp af SMS 
Det er muligt at tilkoble alarmen med en SMS. Ved brug af SMS kommandoer, er det KUN brugerkode 1- 9 
der kan benyttes. Se mere i Bruger manualen. 
For at tilkoble alarmen OMRÅDE 1+2 sendes en SMS til alarmen, husk der må ikke ikke optræde 
mellemrum i beskeden.[BRUGERKODE 1]01 
som en SMS til alarmen, der må ikke være mellemrum i teksten. 
Alarmen vil afgive et bip, og gå i ’TILKOBLET OMRÅDE 1+2’ mode.  Der sendes retur svar som sms på 
Numrene 7-8 der viser alarmens status alarmen er tilkoblet. 

Delvis 1+2 tilkobling ved hjælp af SMS 
Det også muligt at sætte alarmen i Delvis OMRÅDE 1+2 mode med en SMS. 
For at Deltilkoble 1+2 alarmen sendes en SMS med følgende tekst 
[BRUGERKODE 1]02 
som en SMS til alarmen, der må ikke være mellemrum i teksten. 
Alarmen vil afgive et bip, og gå i ’TILKOBLET DELVIS OMRÅDE 1+2’ mode. Der sendes retur svar som 
sms på Numrene 7-8 der viser alarmens status alarmen er deltilkoblet. 
 

Frakobling 1+2 ved hjælp af SMS 
For at frakoble OMRÅDE 1+2 alarmen sendes en SMS med følgende tekst 
[BRUGERKODE 1]03 
som en SMS til alarmen, der må ikke være mellemrum i teksten. 
Alarmen vil afgive et bip, og gå i ’FRAKOBLET OMRÅDE 1+2’ mode. Der sendes retur svar som sms på 
Numrene 7-8 der viser alarmens status alarmen er frakoblet. 

Styring af FS172/3, 230v afbrydere 
Det er muligt at styre FS172 også via SMS og telefonopkald. Der er mulighed for at styre 5 styk 220v  
For at tænde og slukke kontakterne sender man en SMS indeholdende Bruger 1-9 efterfulgt af kommando, 
husk at der ikke må være mellemrum i sms teksten: Der sendes retur svar som sms på Numrene 7-8 der viser 
FS172/3 status. 
 

Kommando Kontakt nr Aktion 
110 1 Fra 
111 1 Til 
120 2 Fra 
121 2 Til 
130 3 Fra 
131 3 Til 
140 4 Fra 
141 4 Til 
150 5 Fra 
151 5 Til 
160 1-5 Fra 
161 1-5 Til 
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Appendiks A: Egne Notater 

 

Funktioner Kanaler Placering 
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 Appendiks B: Egne notater 
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Appendiks C: Forslag til forbedringer af Kvik Start Guide 
Denne Kvik Start Guide er forfattet af Kim Hansen. 
Har du forslag til forbedring af kvik start guiden, så send dit forslag til info@jysksikringssalg.dk 
For support på alarmen skal du kontakte Jysk Sikrings Service på 60 72 05 16. 

 
 


