
Netværks opsætning af IP modulet: 
 
Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. 
 

 
 
Efter installation start VCOM programmet 
 

     
 
Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg ’Search’ 
 

 
 

Registrer IP adresse, subnet mask, og default gateway information for opsætning af IP 
modulet.  
 



 

Vælg enheden og tryk på Web: 
 

 
 
Herefter kommer du via port http (port 80) til USER LOG IN 
 

 
 
ID: angives til:  admin 
Password angives til:  system  (Default med IP modulet) 
 

 
 



Note:  
Undlad at ændre ’Nickname’. Dette kan betyde at du ikke kan få adgang til IP modulet  
 
Vælg administrator 
 

 
 
Indtast nyt Password og Confirm og tryk på Update. 



 

Opsætning af SMTP mail  

 
 

Default SMTP port: 587 
Default e-mail server: safehouse.dk 
Default User name: alarm@jysksafe.dk 
Default Password: oplyses ikke.  
Leveres standard programmeret med dansk e-mail konto. Mail from: alarm@jysksafe.dk 
 
Der kan gemmes op til 10 e-mail adresser til modtagelse af alarm e-mails. Dog Max 200 
tegn. Mail adresser adskilles med ;  (semikolon) 
  
Man kan bruge sin egen e-mail konto oplysninger hvis dette ønskes, default er det vores 

safehouse.dk 



 

Fast IP adresse til IP modulet og evt. port forwarding. 
 

IP modulet bør køre med en fast IP adresse, hvis man skal have adgang til enheden fra 
Internettet og man nemt ønsker at kunne tilgå enheden via pc programmet hjemmefra og 
ikke skal benytte VCOM til at finde den korrekt IP adresse. 
 
Dette kan gøres på 2 måder.  
 

1) Lås IP modulet til en fast IP adresse i routeren via MAC adressen (DHCP mode) 
 

2) Vælge en IP adresse som IKKE ligger i DHCP scope og angive en valid IP adresse, 
Subnet Mask, Gateway, DNS og angive denne statisk. (Statisk mode) 

 
 
Eksempel på DHCP mode: 
 
 

 
 



 

Opsætning af routeren. Dette eksempel er med en NETGEAR router fra YouSee. 
 
Option 1: 
 
Find IP LAN eller i andre routere DHCP server faneblad. 
 

  
 



 

I dette tilfælde har IP modulet fået adresse 192.168.0.43, hvilket nu skal låses fast på 
MAC adressen.  
Dette gøres ved Adresse Reservation, man kan også vælge en anden fri adresse, men 
så skal man lige huske at genstarte IP modulet efterfølgende for at få en ny adresse 
 

 
 



 

Herefter har IP modulet fået et fast DHCP adresse indenfor DHCP scope. 
  

 
 
Option 2: 
 
Alternativ skal vælges en IP adresse som ligger udenfor DHCP scope for at undgå IP 
konflikter med andre DHCP enheder. 
 



I dette tilfælde kan man vælge en IP adresse fra 192.168.0.2 til 192.168.0.9 eller fra 
192.168.0.100 til 192.168.0.254 (idet netværket er et subnet Class C med subnet 
255.255.255.0) 
 

Adgang til IP modulet fra Internet: 
 
Du skal kende den Eksterne IP Internet adresse. Dette er i de fleste tilfælde en ekstra 
service som skal tilkøbes hos Internet leverandøren, alternativ kan man finde ud af hvilken 
adresse man har fået ikke ændre sig så ofte. Dette sker normalt kun ved system 
ændringer eller man har lukket sin internet forbindelse ned i længere tid.  
Man kan finde sin internet adresse på routeren, eller hvis man har købt en fast adresse i 
papirerne fra Internet leverandøren. 
 
Her et eksempel: 
 

 
 



Husk ikke at forsøge nogle ændringer på din WAN forbindelse. Blot aflæse adressen som 
kan bruges til at tilgå IP modulet. I dette tilfælde 83.89.120.130 
 



 

Option: Opsættes adgang til modulet fra Internet man ønsker at kunne 

tilgå og styre enheden via internettet. 

 
Hvis man ønsker at kunne tilgå enheden via internettet, kan det gøres via IP Port 

Forwarding på routeren. 

Følgende porte skal sættes op til den faste IP adresse: Port 80/tcp, 23/tcp og 8000/udp) 
 

 
 



Eksempel med forward til 192.168.0.43 på de 3 porte. Bemærk at man normalt ikke kan 
teste den eksterne forbindelse fra hjemmenetværket. 
 

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.  
 
Her eksempel hvordan det ser ud i PC programmet efter kodning af SERVICEKODEN og logget 

ind med denne kode. 

 

 
 



Bemærk at SERVICE koden KUN bruges til at opsætte enheden og ikke kan bruges til at tænde og slukke for 

alarm eller strømkontakterne. Til dette bruges enten MASTERKODEN eller BRUGER koder.



 

 

Skift af Masterkoden & Brugerkoder 
 
Ud over 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.  
 
Bemærk at SERVICEKODEN OG MASTERKODEN ikke må have samme værdi. 
 
Bruger 1 er masterkoden der kan tilkoble begge områder eller enkeltvis. 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 20-59 
Men koderne kan programmeres til alle at styre område 1 eller område 2 eller begge områder, se 
mere 
 
Område Funktion side 14. 
 
Masterkoden 1 (Bruger 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 

Åbn med 
Masterkoden [Masterkoden] [SET]   

KODER 
(1:9)(XXXX) 

Vælg punktet #     

Sæt masterkoden til 
8765 18765# duut KODER 

Afslut programmering [CE]   
KODER 
1:8765 

 

Eksempel på kodning af BRUGER 2. 

  Indtast på LCD panel 
Alarm 

Kvittering Display viser 

Åbn med 
Masterkoden [Masterkoden] [SET]   

KODER 
(1:9)(XXXX) 

Vælg punktet #     

Sæt BRUGER 2 til 
2222 22222# duut KODER 

Afslut programmering [CE]   
KODER 
2:2222 

 

Hvis du logger på PC programmet med den MASTERKODEN så kan du se status af din 

programmering under ID REGISTRER.  

Disse er eksempler og bør ikke bruges idet det er for nemt at gætte! 

 



 

Bemærk at koderne skal ændres fra en LCD PANEL og ikke fra PC programmet.  

Man angiver navngive brugerne (SENSOR NAVN) ved at bruge SERVICEKODEN.  

 

Husk at flueben til venstre når du navngiver SENSOR NAVN og vælger OVERSKRIV. 

 



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. 
 
Fra PC programmet kan det gøres via 
 

  
 
Bemærk at hoveddøren også har dørklokke funktion til, idet man således kan nå ind og frakoble 
alarmen på panelet, hvis man ikke har en fjernbetjening med sig. 
 
Husk ved indlæsning at sætte flueben inden du læster det ind (OVERSKRIV). Systemet kvitterer 
med et dut for hver ting som opdateres.  
 
Og eksempel på andre døre: 
 

 


