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Brugervejledning til din LOCKON fjernbetjening

Introduktion
Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed.
Tips:
Brug fjernbetjeningen som en nem måde at slå alarmen til og fra på.
Sæt den i dit nøglebundt, i børnenes skoletaske eller lignende steder.
Brug den som en nem måde at slå alarmen til i hjemmeindstilling på, fx ved at opbevare den i
soveværelset.

Oversigt over fjernbetjeningen

Panikknap
Når du holder denne knap inde i to sekunder (indtil
indikatorlampen lyser), bliver alarmen aktiveret med
det samme. Sirenen lyder, og alle kontaktpersoner
bliver kontaktet på én gang.
Funktionen kan kun slås fra via betjeningspanelet.

Slået fra
Ved at trykke på denne knap bliver alarmen slået
fra (indikatorlampen lyser).

Slået til
Ved at trykke på denne knap tilslutter du alarmen og alle
tilknyttede sensorer i dit hjem (indikatorlampen lyser).

Slået til – hjemme
Ved at trykke på denne knap slår du alarmen til i den
hjemmeindstilling, som du har sat den op til
(indikatorlampen lyser).
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Aktivering af fjernbetjeningen
Trin 1 af 4 – Isætning af batteriet
1.
2.
3.
4.

Brug en mønt eller lignende til at åbne batterirummet bag på fjernbetjeningen.
Læg det flade sølvfarvede batteri (type: CR2032 3V) i fjernbetjeningen med den største flade øverst.
Skru låget til batterirummet fast igen.
Din fjernbetjening er nu klar til brug.

Trin 2 af 4 – Sammenkobling af fjernbetjening og centralenhed
Når din centralenhed er tilsluttet og aktiveret, finder den automatisk nye trådløse enheder, kobler dem til og
viser dem på dit online kontrolpanel. For at gøre dette skal du aktivere indlæringsfunktionen på
centralenheden ved at trykke på Learn-knappen bag på centralenheden. Kun den øverste lampe er nu
tændt. Alarmen skal være slået fra for at gøre dette.

1.
2.
3.
4.

Tryk på Learn-knappen bag på centralenheden.
Hold den grønne (3) knap på fjernbetjeningen nede indtil fjernbetjeningens lampe lyser.
Centralenheden afgiver nu ét bip for at vise, at fjernbetjeningen er aktiveret.
Tryk på Learn-knappen igen for at fjerne indlæringstilstanden (indlæring stopper automatisk efter ca. 5
min.).

Trin 3 af 4 – Navngiv fjernbetjeningen
Dette trin er kun nødvendigt, hvis du ønsker at kunne se aktiviteten på en bestemt brugers fjernbetjening.
1. Gå ind på lockon.dk og indtast brugernavn og adgangskode under Log ind.
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2. 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).

3. Vælg punktet Alarm i venstre menu.
4. Vælg punktet Enheder i topmenuen.
5. Fjernbetjeningen er automatisk blevet genkendt af alarmen og vises nu på oversigten som Fjernbetj. Du
kan vælge at ændre navngivningen af fjernbetjeningen.
6. Tryk på Gem.

Trin 4 af 4 - Tildel en bruger til fjernbetjeningen

1. Gå ind i kontrolpanelet på lockon.dk
2. Vælg punktet Alarm og herefter Brugere i topmenuen
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3. Du ser nu de personer, du har oprettet som brugere af alarmen. Find den person som skal have
fjernbetjeningen tilknyttet og klik på Rediger-knappen. Hvis du ikke allerede har oprettet brugeren så
opret denne, se eventuelt vejledningen for dette
4. Du ser nu brugerens navn, brugernummer og PIN-kode
5. Klik på feltet Tildel fjernbetjening og vælg brugernummer for fjernbetjeningen.
6. Klik på Gem
Gentag dette trin for hver af de fjernbetjeninger du ønsker tildelt til en bruger.

Fejlfinding
Jeg kan ikke tilføje fjernbetjeningen til min centralenhed. Hvad gør jeg?
1. Tjek at batteriet er installeret. Lampen på fjernbetjeningen skal lyse, når du holder en vilkårlig knap inde i
2 sek.
2. Tjek at alarmen er slået fra. Alarmen skal være slået fra for at tilføje nye enheder. Lamperne på
centralenheden skal vise grøn-blank-grøn.
3. Tryk på Learn-knappen på centralenheden. Den bipper og øverste lampe blinker.
4. Hold den røde (1) eller grønne (3) knap på fjernbetjeningen inde indtil lampen lyser.
5. Hvis du nu hører et dobbelt-bip fra centralenheden, er enheden allerede tilføjet og registreret.
6. Hvis du kun hører et bip fra centralenheden, har fjernbetjeningen ikke været registreret, men er blevet
det nu.
Jeg kan ikke se fjernbetjeningen på mit online kontrolpanel.
1. Bippede centralenheden én gang, da du trykkede på Learn-knappen?
2. Står centralenheden stadig til indlæring? (hvis ikke, tryk en gang mere på Learn-knappen).
3. Har du kigget på side to eller tre på oversigten over enheder i dit kontrolpanel? (oversigten viser kun otte
sensorer på én side).
4. Prøv at tilføje fjernbetjeningen igen.
5. Hvis dette ikke hjælper, skal du tage strømmen (inkl. at sætte batteriknappen på OFF) fra
centralenheden, vente 1 min. og tilslutte strømmen igen. Herefter tilføj fjernbetjeningen igen.
Jeg kan ikke slå alarmen fra, efter at jeg har testet Panikfunktionen.
Hvis du har aktiveret Panikfunktionen, og alarmen hyler, kan du alene slå funktionen fra ved at bruge
betjeningspanelet, hvor du indtaster din PIN-kode og trykker på en grønne knap. Panikfunktionen kan ikke
slås fra via fjernbetjeningen af sikkerhedshensyn.
Batteriet
Fjernbetjeningen leveres med et batteri af typen CR2032 3V og holder i ca. to år. Ved lavt batteriniveau vil
du modtage en besked fra LOCKON om, at batteriet snart skal skiftes.
Udskiftning af batteriet:
1.
2.
3.
4.
5.

Tjek at alarmen er slået fra.
Brug en mønt eller lignende til at åbne batterirummet bag på fjernbetjeningen.
Læg et batteri af typen CR2032 3V i fjernbetjeningen med den største flade øverst.
Skru låget til batterirummet fast igen.
Din fjernbetjening er nu klar til brug.

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.

