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Brugervejledning til betjeningspanel

Introduktion
Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er
let at slå alarmen til og fra, når man går ud og kommer hjem. Er der flere ind- og udgang til huset, som du
benytter, kan du bestille ekstra betjeningspaneler, der kan placeres ved husets øvrige indgangsdøre.
Når du bruger betjeningspanelet, skal du trykke på tasterne med et fast tryk. Indtastning vil få
betjeningspanelet til at lyse bag knapperne. Afgiver betjeningspanelet et kort bip, er dine indtastninger
bekræftet. Afgiver betjeningspanelet tre bip, er der sket en fejl, og du må prøve igen.
For at spare strøm er indikatorlysene slukket i standbytilstand. Betjeningspanelet står i standby, indtil du
trykker på en tast, hvorefter det vil være tændt i 5 sekunder.
Det er kun registrerede brugere, der har en PIN-kode til alarmen, der kan slå alarmen til og fra via
betjeningspanelet. Registrering af både brugere og PIN-koder styrer du fra dit online kontrolpanel på
lockon.dk.
Betjeningspanelet bruger et batteri som strømforsyning (type: CR2450 3V 540mAH). Batteriet vil typisk holde
i cirka to år. Du vil få besked via centralenheden, når det er tid til at skifte.

Oversigt over betjeningspanelet
On/Off (grønt lys)
Sende-signal (rødt lys)
Fejl (orange lys)

Aftageligt dæksel, der dækker
huller til fastgørelse
Slår alarmen til

Panikknap
Slår alarmen til-hjemme

Slår alarmen fra
Aftageligt dæksel, der dækker
huller til fastgørelse
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Medfølger til fastgørelse:
To skruer
To rawplugs
To velcro-bånd
Du skal bruge en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, hvis du vil fastgøre betjeningspanelet
med skruer.

Aktivering af betjeningspanelet
Trin 1 af 4 – Aktivering af batteriet
På bagsiden af betjeningspanelet sidder der en plastikstrimmel, som beskytter batteriets forbindelse. Den
skal fjernes, inden betjeningspanelet kan fungere.
1. Fjern plastikstrimlen.
2. For at bekræfte at batteriet er blevet aktiveret, skal du trykke på en vilkårlig knap på betjeningspanelets
tastatur. Der lyder en bip-lyd, og den første lampe (ON/OFF- lampen) lyser rødt.
Trin 2 af 4 – Sammenkobling af betjeningspanel og centralenhed
Ved sammenkoblingen skal centralenheden være tilsluttet og aktiveret. For at få den til at søge efter nye
enheder skal du aktivere indlæringsfunktionen. Det gør du ved at trykke på Learn-knappen bagpå
centralenheden. Den øverste lampe er nu tændt. Alarmen skal være slået fra for at gøre dette.

1. Tryk på Learn-knappen bag på centralenheden.
2. Tryk derefter samtidigt på knapperne * og # på betjeningspanelet.
3. Når centralenheden bipper én gang, har den registreret betjeningspanelet.
Trin 3 af 4 – Visning af betjeningspanelet på lockon.dk
Log ind på dit online kontrolpanel på lockon.dk og tjek at alarmen automatisk har fundet og godkendt
betjeningspanelet.

1.

Gå ind på lockon.dk og indtast brugernavn og adgangskode under Log ind..
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2.
3. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke kan det være fordi, din computer blokerer for
pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

4. Vælg punktet Alarm i venstre menu.
5. Vælg punktet Enheder i topmenuen.
6. Betjeningspanelet er automatisk blevet genkendt af alarmen og vises nu på oversigten som Betj.panel.
Du kan vælge at ændre navngivningen af betjeningspanelet.
7. Tryk på Gem.
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Dit betjeningspanel er registreret og klar til brug. Nu kan du montere betjeningspanelet og tildele PIN-koder
til brugere af alarmen.

Trin 4 af 4 - Montering af betjeningspanelet
Betjeningspanelet bør placeres et let tilgængeligt sted, helst i nærheden af den primære indgang. Brug det til
at styre din alarm, når du er på vej ind i, eller forlader, dit hjem.

Når du har bestemt, hvor du vil placere betjeningspanelet, kan du montere det med de medfølgende skruer
eller velcro-bånd. Montering af skruer vil gøre at betjeningspanelet sidder bedre fast, mens velcro-båndet
gør det muligt at flytte betjeningspanelet.
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Montering med skruer:
1. Fjern forsigtigt de to dæksler i bunden og toppen på forsiden af betjeningspanelet med en tynd kniv eller
lign.
2. Markér på væggen hvor du vil bore hullerne.
3. Bor to huller med et 7-mm bor.
4. Indsæt de medfølgende rawplugs.
5. Placér betjeningspanelet så det passer med de to huller, og skru det fast til væggen med de
medfølgende skruer.
Montering med velcro-bånd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Markér på væggen hvor betjeningspanelet skal sidde.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt før velcro-båndet bruges.
Fjern dækningen fra den ene side af velcro-båndet.
Sæt velcro-båndet på betjeningspanelet og pres det godt fast.
Fjern dækningen fra den anden side af velcro-båndet.
Pres betjeningspanelet hårdt imod væggen.

Tildeling af PIN-koder til brugere af betjeningspanelet

1.

På kontrolpanelet under Alarm i venstre menu, vælges Brugere i topmenuen.

2. Tryk på Tilføj bruger-knappen og tast brugeroplysninger, herunder PIN-kode. Husk at vælge, om der er
tildelt en fjernbetjening til den pågældende bruger. Tryk på Gem.
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3. Gentag ovenstående for at tilføje flere brugere. PIN-koderne kan til enhver tid ændres ved at gå ind på
brugeren og trykke Rediger.
Betjeningspanelet er nu klar til brug.

Daglig brug af betjeningspanelet

Slå din alarm til
Sørg for at alle vinduer og udvendige døre er lukkede, inden du slår alarmen til. Alle rumsensorer og
dørkontakter vil blive slået til.
Gør følgende for at slå alarmen til når du forlader boligen:
1. Indtast din PIN-kode.
2. Tryk på
-knappen. (Lampe 2 blinker for at vise, at signalet er sendt).
3. Du har nu 30 sekunder, inden alarmen bliver tilsluttet. (30 sekunder er valgt som standard, men kan
ændres på kontrolpanelet under Alarm og Indstillinger).
4. Alarmen er nu tilsluttet.

Slå din alarm til i hjemme-funktionen
Når du sætter alarmen i Slået til hjemme-funktion er valgte rumsensorer eller dørkontakter slået fra, så du
f.eks. kan være indenfor med alarmen slået til på de udvendige døre, eller du kan befinde dig på 1. sal med
alarmen slået til i underetagen. Funktionen kan f.eks. bruges om natten, eller hvis man er alene hjemme.
Gør følgende for at slå alarmen til i hjemmefunktion:
1. Indtast din PIN-kode.
2. Tryk på Mand i hus-knappen.
3. Du har nu 30 sekunder, inden alarmen bliver tilsluttet. (30 sekunder er valgt som standard, men kan
ændres på kontrolpanelet under Alarm og Indstillinger).
4. Alarmen er nu tilsluttet.
Hvilke rumsensorer og dørkontakter, der skal være slået fra, kan vælges på kontrolpanelet under Alarm og
Enheder. Vælg Hjemmeindstilling på de rumsensorer eller dørkontakter, som skal være slået fra i Slået til
hjemme-funktionen.

Slå din alarm fra
Du bruger den samme fremgangsmåde til at slå alarmen fra, uanset om den står i Slået til eller Slået til
hjemme-funktion.
Gør følgende for at slå alarmen fra:
1. Fra du åbner indgangsdøren, har du 30 sekunder til at slå din alarm fra, inden den bliver aktiveret. (30
sekunder er valgt som standard, men kan ændres på kontrolpanelet under Alarm og Indstillinger).
2. Indtast din PIN-kode.
3. Tryk på
-knappen. (Lampe 2 blinker for at vise, at signalet er sendt).
4. Alarmen er slået fra.
Help-knap
Du har mulighed for at trykke på Help-knappen, hvorved sirenen i centralenheden vil blive aktiveret med det
samme, og alle kontaktpersoner får med det samme en alarmbesked.
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Du vil desuden få et alarmopkald i hjemmet. En panikalarm vil blive aktiveret, uanset om alarmsystemet er
slået fra eller til.
Bemærk!
En panikalarm kan af sikkerhedshensyn kun slås fra via betjeningspanelet og ikke fjernbetjeningen.
Sådan aktiverer du panikalarmen:
1. Hold Help-knappen inde i fem sekunder (indtil lampe 2 lyser).
Sådan slår du panikalarmen fra:
1. Indtast din PIN kode på betjeningspanelet.
2. Tryk på
-knappen.
3. Panikalarmen er nu slået fra.
Husk at varsle dine kontaktpersoner, hvis du ønsker at teste panikalarmen ved brug af help-knappen.

Batteri
Betjeningspanelet leveres med et batteri installeret (type: CR2450 3V 540mAH). Batteriet vil typisk holde i to
år, med et gennemsnit på fire aktiveringer om dagen. Du vil få besked om lavt batteriniveau, omkring en
måned før batteriet løber tør for strøm. Ved lavt batteriniveau blinker lampe nr. 3 på centralenheden, når
betjeningspanelet er i brug.
Udskiftning af batteri:
1. Afmontér betjeningspanelet fra muren ved enten af tage det af velcro-båndet eller løsne skruerne under
de to låg.
2. Åbn betjeningspanelet ved at løsne de tre skruer bag på panelet.
3. Tag det gamle batteri ud og vent fem minutter.
4. Indsæt et nyt batteri (type: CR2450 3V 540mAH) med den umærkede side (negative side) ned mod
betjeningspanelet.
5. Skru bagsiden af betjeningspanelet på igen.
6. Montér betjeningspanelet på væggen igen.

Bemærk:

Du bør jævnligt rengøre alarmudstyret for at undgå fejlalarmer.
Rengøringen foretages med en hårdt opvredet våd klud.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10,
eller pr. e-mail kundeservice@lockon.dk. Vi svarer man-tors mellem kl. 9 og 16 og fredag mellem kl. 9 og 15.

