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Brugervejledning til rumsensor

Introduktion
Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens
dækningsområde. Når sensoren er slået til og registrerer bevægelser, sender den besked til centralenheden,
som sætter alarmen i gang.
Rumsensoren er indstillet til ikke at registrere bevægelser fra husdyr under 20 kg og 1 meter i højden. Derfor
kan en gennemsnitlig hund eller kat godt være i det rum, hvor sensoren er aktiveret. Dette forudsætter, at
sensoren er korrekt monteret. Dyr, der kravler i møbler eller på trapper, kan dog stadig aktivere
rumsensoren, da de dermed kommer over 1 meter i højden.

Oversigt over rumsensoren

Aktiverings- og testknap
- giver også signal om et
lavt batteriniveau.

Batteristrimmel
– beskytter batteriet.

Bruges ikke.

Passende steder for rumsensorer er hjørner af rum og gange, hvor bevægelser vil krydse gennem
sensorens område. Den dækker nemt de fleste værelser, hvilket betyder, at kun én rumsensor er nødvendig
for et gennemsnitligt værelse.
Medfølger til fastgørelse:
To skruer.
To rawplugs.
Et stk. dobbeltklæbende tape.
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Du får brug for en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, hvis du vil fastgøre betjeningspanelet
med skruer.

Aktivering af rumsensoren
Trin 1 af 5 – Aktivering af batteriet
Rumsensoren har en plastikstrimmel, der dækker for batteriforbindelsen og beskytter batteriet. Denne
strimmel skal fjernes, for at der kommer strøm til sensoren.
1. Fjern plastikstrimlen, som du kan se på bagsiden af rumsensoren. Indikatorlyset på fronten af
rumsensoren vil herefter lyse kortvarigt.
Trin 2 af 5 – Sammenkobling af rumsensor og centralenhed
Når din centralenhed er tilsluttet og aktiveret, kan den automatisk finde nye trådløse enheder.
Centralenheden kobler enhederne til og viser dem på dit online kontrolpanel. For at gøre det skal du aktivere
indlæringsfunktionen på centralenheden ved at trykke på Learn-knappen bag på centralenheden. Kun den
øverste lampe er nu tændt/blinker. Alarmen skal være slået fra, for at du kan gøre dette.

1. Tryk på Learn-knappen bag på centralenheden.
2. Centralenheden afgiver nu ét bip for at vise, at rumsensoren er aktiveret. Hvis den ikke afgiver ét bip, så
tryk på knappen på forsiden af rumsensoren. Centralen vil svare med ét bip, der indikerer at den har
fanget signalet fra rumsensoren.
3. Tryk på Learn-knappen igen for at fjerne indlæringstilstanden (indlæring stopper automatisk efter 5 min.)
Trin 3 af 5 – Visning af rumsensoren på lockon.dk
Log nu ind på dit online kontrolpanel via lockon.dk og tjek, at alarmen automatisk har fundet og godkendt
rumsensoren.
1. Gå ind på lockon.dk og indtast brugernavn og adgangskode under Log ind i venstre side.
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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. Rumsensoren er oprettet på alarmen og vises nu på oversigten som Rumsensor. Du kan vælge at
ændre navngivningen af rumsensoren.
6. Tryk på Gem.
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Det er vigtigt, at du selv navngiver placeringen af rumsensoren, så du på alarmbeskeder og på
alarmoversigten kan se, hvor alarmen er blevet aktiveret. Hvis du opsætter flere rumsensorer, skal de
aktiveres én af gangen, så du er sikker på placeringen af den enkelte sensor.
Trin 4 af 5 – Placering af rumsensoren
Før du monterer rumsensoren, skal du finde ud af, hvor du ønsker at opsætte den i forhold til, hvad der giver
den bedste dækning; enten fladt mod en væg eller i et hjørne afhængigt af følerens dækningsområde.
Anbring sensoren mod væggen, hvor du gerne vil montere den. Test-knappen skal pege opad, som vist på
billedet indledningsvist. Sensoren bør anbringes i en højde mellem 2,0 m og 2,2 m. Det giver et maksimalt
dækningsområde på cirka 12 meter og 120 graders radius. Sensoren fungerer bedst, når bevægelsen, der
skal opfanges, går på tværs af sensoren.
Da rumsensoren er meget følsom, skal du ikke montere føleren et sted, hvor den vil være udsat for:
Varme og direkte sollys.
Bevægelser fra gardiner, skygger uden for vinduet og lignende.
En dørkontakt inden for dækningsområdet (kan give fejlalarmer).
Se forslag til placering her:
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Test
Du kan teste om afstanden mellem rumsensoren og centralenheden er passende, dvs. om centralenheden
kan registrere signaler fra rumsensoren. Vær opmærksom på at sensoren skal være registreret af
centralenheden, for at du kan lave denne test.
1. Tryk på Learn-knappen bag på centralenheden.
2. Tryk på Test-knappen på fronten af sensoren.
Centralenheden skal nu afgive to bip for at vise, at signalet fra sensoren er modtaget. Hvis det ikke sker så
prøv at flytte sensoren tættere på centralenheden.
Hvis du vil teste rumsensorens dækningsområde, så bevæg dig rundt i lokalet efter at have trykket på
knappen på rumsensoren. Centralenheden vil bippe to gange for hver gang, den modtager et signal.
Trin 5 af 5 – Montering af rumsensoren
Når du har besluttet, hvor du vil opsætte rumsensoren, kan du enten montere den med dobbeltklæbende
tape eller skruer.
Montering med dobbeltklæbende tape:
1. Markér stedet på væggen hvor rumsensoren skal sidde.
2. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, før tapen bruges.
3. Tag dækningen af tapen til rumsensoren og klem tapen fast på bagsiden af rumsensoren.
4. Tag dækningen af den anden side og klem rumsensoren fast til væggen.
5. Tapen vil sidde helt fast efter tre døgn.
Montering med skruer:
1. Skru skruen, der fastgør dækslet, og som sidder i bunden af rumsensoren, løs og løft dækslet af.
2. Bor de passende huller på bagsiden af sensoren og markér herefter stederne på væggen, hvor der skal
bores.
a. Hvis du monterer følerne på en plan overflade, så bor ud og markér hullerne i midten af føleren.
b. Hvis du monterer i et hjørne, så bor ud og markér hullerne i højre eller venstre side af føleren.
3. Bor to huller med et 7-mm bor.
4. Indsæt medfølgende rawplugs.
5. Placér dækslet så det passer med de to huller og skru det fast til væggen med de medfølgende skruer.
6. Påsæt sensoren og skru skruen fast.
Rumsensoren er nu klar til brug.

Fejlfinding
Problemer med at indlære en sensor til centralenheden?
1. Tjek at batteriet er installeret, og at plastikstrimlen er fjernet. Den skal lyse, når du trykker på knappen på
fronten af enheden.
2. Tjek at alarmen er slået fra. Alarmen skal være slået fra, for at du kan tilføje nye enheder.
3. Tjek at du har trykket på Learn-knappen på centralenheden. Den bipper, og øverste lampe blinker.
4. Hvis du modtaget et dobbelt-bip fra centralenheden, når du trykker på Learn-knappen, er enheden tilføjet
og registreret.
De nye sensorer er ikke synlige på det 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 på dit kontrolpanel? (Oversigten viser kun
syv sensorer på én side).
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Ved test af min rumsensor, reagerer den ikke med det samme. Hvorfor ikke?
Rumsensoren har en strømbesparende funktion, som betyder, at når den registrerer en bevægelse, sender
den besked til centralenheden med det samme og går herefter i dvale i 3-5 min. Dermed vil den ikke bruge
strøm på at reportere den samme hændelse igen og igen. Efter 3-5 min. vågner den op og er klar til at
registrere en ny bevægelse. Når man tester alarmen, kan sensoren netop være gået i dvale, og derfor kan
der gå et par minutter, inden den reagerer. Det sker typisk, når man er i huset og laver en test. Hvis du laver
en test så vent et 3-5 minutter med at gå ind i lokalet med rumsensoren, og den vil reagere med det samme.
Husk, at du kan indstille sensoren til Indbrud (reagerer med det samme på en bevægelse uden nedtælling)
eller Indgangszone (den valgte nedtælling starter, når sensoren registrerer en bevægelse). Som standard er
den sat til Indbrud.

Batteriet
Rumsensoren bruger et AA 3,6 V lithium-batteri. Med et gennemsnitligt forbrug på 20 aktiveringer per dag vil
batteriet holde i ca. to år.
Under normale forhold vil lampen på rumsensoren ikke lyse, men ved lavt batteriniveau vil den blinke i to
sekunder, hver gang den registrerer en bevægelse. Herefter vil der være cirka en måneds forbrug tilbage på
batteriet.
Ved lavt batteriniveau vil du også modtage en besked fra LOCKON om, at batteriet snart skal skiftes.

Udskiftning af batteri:
1. Tjek at alarmen er slået fra.
2. Løs skruen i bunden af sensoren og adskil front fra den fastmonterede bagside.
3. Tag det gamle batteri ud og indsæt et nyt af typen AA 3,6 V lithium-batteri.
4. Sæt fronten på igen og stram skruen i bunden af kontakten.

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 på man-tors mellem kl. 9 og 16 og fredag 9 - 15.

