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� L: PC INTERFACE FOR PROGRAMMERING AF CENTRALEN: 

 

 
 
 
 
 
 

 
1. Tilslut 230 volt strømmen til centralen + tænd back-up batteriet. 
2. Tilslut USB adapter kablet til PC’ens COM port og PC software porten på centralens CN11 stik (se teknik 
manualen side 4 punktet 18). 
3. Installer den medleverede driver til USB setup kabel, driver ligger i mappen PC Software FS310A+B 
4.Åben FS-330W PC-DK-V 1.91 
programmet. 
5. Ved KODER tast default servicekoden 0000 og tast SØG, vent op til 10 sekunder og alarmen viser 
VERSION nummer og kvittere med 2 duuut. Alarm er klar til programmering. 
6. Husk Centralen skal være tændt inden kablet forbindes 
Til centralens PC software port. 
7. Bemærk ! COM porten skal være sat til COM 1-4 for 
automatisk software søg funktion. 
8. Bemærk! Efter ændringer i centralen via pc-setup programmet skal LCD 
Panelet tilsluttes til det medleverede kabel (er lagt i en pose sammen med centralkassen). Fra LCD Panel 
Stik WRITE READ til centralens CN11 stik, ved IP modul bruges CN11 stikket, demontere stikket og ved 
færdig læs data til LCD panelet monteres stikket igen, vælge menu Punkt Læs Data i programmenu, og tast 
#0# afvent til LCD skriver det er færdig, nu vil LCD panelet opgraderes til de ændringer 
der er lavet i centralen via pc-setup programmet. 
 
 

� Læsning / skrivning af programmerings data: 

1. SØG: Der vil automatisk blive søgt på COM port 1-4 for forbindelse til centralen, ved pc kabel tast 
servicekoden ved KODER og klik på SØG, der oprettes nu forbindelse til alarm centralen. 
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2. TCP/IP STATUS: Ved IP Modul vælg et flueben, tast ip adresse, port nummer og servicekode, klik på 
SØG, der oprettes forbindelse til FS310B alarm centralen. 

3. LOG STATUS: FS310A+B kan alle hændelser aflæses når alarmen testes. 
4. STRØMKONTAKT: Her kontrolleres strømkontakterne FS172 of FS173.. 
5. ALARMSYSTEM: Her kan alarmen til/frakobles m.m. 
6. PROGRAM: Her ændres programmet programmering.. 
7. HENT: Gemmes program eller der kan gemmes en .txt fil med central-data fra en anden central – for 

overførsel af opsætning. 
8. GEM: Der kan gemmes en .txt fil med centralens samlede opsætning. 
9. VÆLG ALLE: Der kan her vælges alle centralens indstillinger når der skal gemmes oplysninger i 

centralen. 
10. LÆS: Hele centralens opsætning indlæses fra .txt filen. 
11. OVERSKRIV: Når .txt filen er indlæst – eller indtastning er afsluttet skrives alle indstillinger til 

centralens hukommelse. 
12. FORLAD: Afslut programmet. 
13. SYSTEM: Backup af første side af FS330W. 
14. SENSOR ID: Til visning / indtastning / sletning af centralens sensor kanaler. 
15. ALARM: Til visning / indtastning af alarmfunktioner og central-tilstande. 
16. SENSOR NAVN: Til visning / indtastning af sensor navne for brug i SMS beskeder. 
17. HÆNDELSES NAVN: Til visning / indtastning af alarm hændelses navne for brug i tekniks SMS 

beskeder. 
18. KODE: Til indtastning af service kode eller masterkoden for at logge in i alarm centralen. 
 
� Windows baseret Boot-load software til opgradering til ny central version: 

1. Tænd - og forbind centralen til en USB port på PC'en. 
2. Når USB kablet sættes i vil Windows anmode om installation af USB-driver. (Findes på CD'en) 
3. Download og installer Microsoft. NET Framework 3.5 fra Microsofts hjemmeside. 
4. Kopier "VB Support 6" filen fra CD'en til to C:\Windows\system32. 
5. Sluk for centralen. 
6. Tænd atter for centralen og kør "Boot-load" softwaren P24QP.exe på PC'en 
7. Husk: COM porten skal være sat til COM 1-4!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


