Användarmanual
Powermaster P10

ALLMÄNT OM LARMSYSTEMET

•

För att kunna tillkoppla ditt larmsystem krävs att
alla dörrar/fönster som har Magnetkontakter är helt stängda.

•

Under full tillkoppling kommer larmet att ge ifrån sig en tickande ton
Som visar att larmet nu aktiveras.

•

När hemmaläge tillkopplas kommer larmet endast ge en kort signal
efter tillkopplingstiden för att bekräfta tillkopplingen.

•

Öppnas dörren vid Manöverpanelen om larmet är påslaget kommer larmet
börja ticka för att påminna användaren att stänga av larmet.
OBS! Endast vid full tillkoppling! Vid hemmaläge kommer endast
avlarmningsknappen att blinka när dörren öppnas.

•

När du går hemifrån har du 60 sekunder på dig öppna dörren och gå ut.
Nästa gång dörren öppnas måste larmet frånkopplas!

•

När du kommer hem och öppnar dörren har du 30 sekunder på dig att stänga av larmet.
OBS! om larmet löser ut inom 60 sekunder vid tillkoppling och sirenen ljuder
Kommer larmet ej att skickas till Larmcentralen. (felaktig tillkoppling)

•

Tänk på att endast den dörr där Manöverpanelen sitter har en fördröjning
för att kunna användas som in/utgångs punk.

•

FELSIGNALER: Om du hör felsignaler från ditt larmsystem ska du omgående
kontakta Svenska Trygghetslösningar på 040- 15 07 68

Översikt Centralenhet
Centralenheten i Powermaster P10 är hjärnan i ditt larmsystem.
Den utbyter information med de trådlösa enheterna. Centralenheten behandlar
all data från detektorer, kommunicerar med larmservern samt larmcentralen.
På centralenheten finns ett antal dioder som visar aktuell status och eventuella fel i systemet.

1: Nätström
•
•

Lyser grönt: Strömförsörjning från elnätet är ansluten
Släckt: Systemet drivs för tillfället av batteribackup

2: Till
•
•
•

Lyser rött: Hela systemet är tillkopplat (pålarmat)
Blinkar rött: Systemet är tillkopplat i hemmaläge (delvis larmat)
Släckt: Systemet är frånkopplat (avlarmat)

3: Dörrsignal
•
•

OBS! Denna funktion används ej som standard
Släckt: Funktionen är frånkopplad

4: Fel
•
•

Lyser gult: Fel i anläggningen har detekterats
Släckt: Inget fel – allt är OK

Larma skalskydd
(hemmaläge)
Larma av
(frånkoppling)

Larma på hela
(bortaläge)
Används ej
(extraknapp)

Tyst trygghetslarm
(utan sirenljud)

Manuellt brandlarm

Trygghetslarm
(håll båda nere)

ANVÄNDA MANÖVERPANELEN

•

Börja med att välja funktion/vad du vill göra på din Manöverpanel:

Stängt hänglås (helröd knapp) följt av 4-siffrig kod eller larmbricka = Larmar PÅ hela huset/alla komponenter

Hus med gubbe (halvröd/halvgrön knapp) följt av 4-siffrig kod eller larmbricka = Larmar Hemmaläge ex. endast Magnetkontakter

Öppet hänglås (helgrön knapp) följt av 4-siffrig kod eller larmbricka = Larmar AV samt stänger av sirén vid utlöst larm

•
•

När du trycker på vald funktion börjar knappen blinka.
Slå antingen in din fyrsiffriga kod alt lägg din larmbricka på manöverpanelens övre vänstra hörn.
-

Grön lysdiod blinkar till = Till/frånkoppling utfördes korrekt
Röd lysdiod lyser = Till/frånkoppling utfördes felaktigt

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLL

Larma på
(Bortaläge)

Larma av
(frånkoppling)

Trygghetslarm
(Håll båda nere)
Används ej
(extraknapp)

Larma skalskydd
(hemmaläge)

