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2 Generelt om S2s
S2s er et højt udviklet, elektronisk alarmpanel, der samtidig fungerer som digitalur. Det giver signal om alarm ved hjælp af en summer og sender samtidigt et
alarmsignal til G4S.
Den daglige betjening beskrives udførligt i denne “Betjeningsvejledning”.Ved at
gennemlæse de enkelte afsnit omhyggeligt og nøje følge de givne anvisninger, vil
du hurtigt få overblik over alarmpanelets mange detaljer og finesser.
På bagsiden af alarmpanelet sidder et “Sådan skal du gøre”-kort, hvor de almindelige betjeningsinstruktioner er skitseret ganske kort.
Når du er blevet rimeligt fortrolig med panelets funktioner, skulle dette kort
give den nødvendige støtte, hvis du kommer i tvivl i det daglige.
Bag kortet finder du en “Gruppeoversigt”, hvor de områder, der er sikret, er
anført. Disse områder kaldes grupper, og hver har fået tildelt et nummer.
For at kunne betjene alarmanlægget skal der indtastes en 6-cifret kode – “Den
Personlige Kode”
Denne kode må naturligvis kun kendes af de personer, der har ret til at betjene
anlægget.
Strømforsyning
Alarmpanelet er tilsluttet det almindelige el-net på 220 Volt.
Der er desuden indbygget en akkumulator med lader, som sørger for, at anlægget fungerer i mindst 24 timer i tilfælde af strømafbrydelser. Herefter vil anlægget melde fejl, og Fejllampen lyse.
Signaler og symboler
Alarmpanelets forskellige lamper, lyspaneler og taster har forskellig betydning og
funktion.
Betjeningen og betydningen fremgår af de enkelte punkter i betjeningsvejledningen.
Tidsforsinkelse
Alarmpanelet har indbygget en såkaldt tidsforsinkelse i gruppe 5.
Tidsforsinkelsen betyder, at brugeren kan bevæge sig inden for dette område
(gruppe 5) i et bestemt tidsrum ved til- og frakobling af alarmpanelet uden at
udløse et alarmsignal.
Tidsforsinkelsen kan tilpasses den enkelte brugers behov.
Mens indgangstiden løber, vil der lyde et varslingssignal, indtil anlægget frakobles.
Såfremt dette varslingssignal starter, når du efter tilkobling er på vej ud, betyder
det, at du har overskredet den programmerede udgangstid. Du må derfor gå
tilbage og frakoble anlægget, da dette ellers vil udløse en alarm.
Efter du har koblet anlægget fra, stopper varslingssignalet, og du kan derefter
fortsætte din betjening som normalt.
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3 Indtastning af personlig kode
Når anlægget ikke betjenes, vises tiden som 4 cifre i Højre lyspanel.
Ved indtastning af første ciffer i den personlige kode slukkes uret, og et 0 fremkommer i Højre lyspanel.
Ved indtastning af hver af de følgende 4 cifre fremkommer yderligere et 0.
Ved indtastning af 6. ciffer slukkes nullerne i Højre lyspanel.
Hvis 00 vises i Venstre lyspanel, kan du se, om anlægget er tilkoblet (rød lampe
i Lukket lås lyser konstant) eller frakoblet (grøn lampe i Åben lås lyser) eller
delvis tilkoblet (rød lampe i Lukket lås blinker).
Hvis en anden tilstand vises, er anlægget i alarm eller fejl.
Hvis 000000 vises i Højre lyspanel, er der indtastet en forkert kode. Tryk Clear
og forsøg igen.
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4 Programmering
Der er forskellige muligheder for at programmere alarmpanelet, når det er
frakoblet. De kan selv stille uret og ændre den personlige kode,

Indstilling af ur
1. Indtast den 6-cifrede kode
Venstre lyspanel skal vise 00, og Højre lyspanel skal være slukket.
2. Tryk Program
Lampen i tasten tænder, og den nuværende tid vises i Højre lyspanel.
3. Tryk Program
00 i Venstre lyspanel blinker, og Højre lyspanel slukker.
4. Indtast den nye tid
ved brug af de numeriske taster. Der skal indtastes 4 cifre (husk det er et 24
timers ur). De 4 cifre vises i Højre lyspanel.
5. Tryk Step
00 i Venstre lyspanel skifter til konstant lys.
6. Tryk Clear

Ændring af personlig kode
Hvis du ønsker at ændre din personlige kode, skal du gøre følgende:
1. Indtast den 6-cifrede kode
Venstre lyspanel skal vise 00, og Højre lyspanel skal være slukket.
2. Tryk Program
Lampen i tasten tænder, og tiden vises i Højre lyspanel.
3. Tryk Step
01 vises i Venstre lyspanel, og den nuværende 6-cifrede kode vises i Højre
lyspanel.
4. Tryk Program
01 i Venstre lyspanel blinker. og Højre lyspanel slukker.
5. Indtast den nye kode
ved brug af de numeriske taster. Alle koder mellem 000000 og 999999 kan
anvendes. Den indtastede kode vises i Højre lyspanel.
6. Tryk Step
01 i Venstre lyspanel skifter til konstant lys.
7. Tryk Clear

Oktober 2006

Betjeningsvejledning

5

Alarmpanel S2s
Når anlægget skal kobles fra / Når anlægget skal kobles til

5 Når anlægget skal kobles fra
1. Indtast den 6-cifrede kode
2. Tryk på Åben lås
Den grønne lampe i tasten lyser.
3. Tryk Clear

6 Når anlægget skal kobles til
1. Indtast den 6-cifrede kode
Venstre lyspanel skal vise 00, og Højre skal være slukket.
2. Tryk på Lukket lås
Den røde lampe i tasten lyser og viser derved, at anlægget har accepteret
tilkoblingen.
3. Tryk Clear
Hvis tilkoblingen ikke accepteres, vil den indbyggede summer lyde i 1 sekund, og
et gruppenummer blinke i Venstre side af lyspanelet.
Se den gruppeoversigt, som findes bag “Sådan skal du gøre”-kortet bag på alarmpanelet.
Prøv at fjerne årsagen til fejlen. Der kan f.eks. være åbne døre og vinduer, eller
du kan have aktiveret en passiv infrarød eller lignende.
Start derefter forfra ved punkt 1.
Kan du ikke fjerne fejlen, så ring til G4S og aftal hvorledes du skal forholde dig.
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7 Tilkobling af enkelte grupper
Det er muligt at tilkoble de enkelte grupper hver for sig (at foretage delvis
tilkobling) ved følgende procedure:
1. Indtast den 6-cifrede kode
Venstre lyspanel skal vise 00, og Højre lyspanel skal være slukket.
2. Indtast det ønskede gruppenummer
Der skal indtastes 2 cifre, dvs. gruppe 1 indtastes som 01, gruppe 2 som 02
osv. Nummeret vises nu i Venstre lyspanel, og den grønne lampe i Åben lås
lyser.
3. Tryk på Lukket lås
Den røde lampe i tasten lyser og viser derved, at anlægget har accepteret
tilkoblingen af gruppen.
4. Hvis andre grupper ønskes tilkoblet
Gentag punkt 2 og 3 for hver af disse grupper. Næste gruppenummer kan
også fås ved at trykke på Step.
5. Tryk Clear
Bemærk:
De kan kun tilkoble grupperne 01 til 06 på denne måde, idet de øvrige grupper er permanent tilkoblede.Vedrørende gruppe 09, se afsnittet “Gruppe 09
lokalgruppe”.

8 Kontrol af delvis tilkobling
1. Indtast den 6-cifrede kode
Venstre lyspanel viser 00, og den røde lampe i Lukket lås blinker, hvis anlægget er delvist tilkoblet.
2. Tryk Step
Venstre lyspanel viser 01. Den grønne lampe i Åben lås lyser, hvis gruppen er
frakoblet. Den røde lampe i Lukket lås lyser, hvis gruppen er tilkoblet.
3. Tryk Step
for at kontrollere den næste gruppe og fortsæt på denne måde, til alle
ønskede grupper har været vist, idet grupperne 07, 08 og 10 til 18 dog er
permanent tilkoblede, og gruppe 09 mindst er lokalt tilkoblet.
4. Tryk Clear
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9 Alarm
Ved alarm vil de lokale alarmgivere og den indbyggede summer lyde, undtagen
ved tilkaldealarm (vedr. denne, se afsnittet “Afstilling af tilkaldealarm”).
Et alarmsignal vil i alle tilfælde blive sendt til G4S, undtagen ved alarm fra gruppe
09 ved frakoblet anlæg.
1. Indtast den 6-cifrede kode
Den røde Alarmlampe blinker. Den gruppe, der har fremkaldt alarmen, vises i
Venstre lyspanel, idet nummeret blinker, hvis alarmårsagen stadig er til stede.
Tidspunktet for alarmens opståen vises i Højre lyspanel.
2. Tryk på Åben lås
Alarmlampen skifter til konstant lys, lokale alarmgivere (klokker, summere og
lign.) stopper, og anlægget frakobles. Noter evt. numrene på de grupper, der
har fremkaldt alarmen.
3. Tryk på Åben lås
Såfremt flere grupper har været i alarm, vises nummeret på den næste gruppe
i alarm nu i Venstre lyspanel, idet nummeret blinker, såfremt alarmårsagen
stadig er til stede.
4. Gentag punkt 3, indtil alle alarmer har været vist,
idet alarmer fra grupperne 01 til 06 kun vises 1 gang, hvorimod alarmer fra
øvrige grupper gentages. For gruppe 07 og 09 gælder dog, at disse numre kun
gentages, hvis årsagen til alarmen ikke er fjernet. Ellers vises de kun 1 gang.
5. Tryk Clear
6. Ring til G4S
Telefonnummeret står på kortet bag på alarmpanelet. Oplys dit kodeord og
forklar. hvad der er sket.
Hvis gruppenummer 01, 02, 03, 04, 05, 06 eller 09 kommer frem i lyspanelet, se
gruppeoversigten på kortet bag alarmpanelet. Prøv at finde årsagen til alarmen
og ret den, hvis der er muligt.
Hvis gruppenummer 07 kommer frem i lyspanelet, se da under afsnittet “Afstilling af tilkaldealarm”.
Alarmer fra grupperne 08, 10, 11, 12 eller 13 kan du ikke selv fjerne.
Bemærk:
Selv om en alarm afstilles, er der allerede afsendt alarmsignal. Det er derfor
vigtigt, at du ringer til G4S og oplyser dit kodeord.
Hvis anlægget var frakoblet, og alarmen kun vedrørte gruppe 09, er der dog ikke
sendt signal til G4S.
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10 Afstilling af tilkaldealarm
Ved tilkaldealarm (gruppe 07) vil de lokale lydgivere IKKE lyde, men alarmsignalet er sendt til G4S.
1. Med din specielle nøgle afstilles tilkaldetrykket
2. Indtast den 6-cifrede kode
Den røde Alarmlampe blinker, og 07 vises i Venstre lyspanel.
3. Tryk på Åben lås
Alarmlampen skifter til konstant lys.
4. Tryk på Åben lås
Alarmlampen slukker, og Venstre lyspanel skifter til 00.
5. Tryk Clear

11 Gruppe 09 lokalgruppe
Når anlægget er frakoblet, er en alarm fra gruppe 09 IKKE sendt til G4S.
1. Indtast den 6-cifrede kode
Den røde Alarmlampe blinker, og 09 vises i Venstre lyspanel.
2. Tryk på Åben lås
Alarmlampen skifter til konstant lys, og lokale alarmgivere (klokker, summere
og lign.) stopper. Såfremt alarmårsagen stadig er til stede, blinker 09 i Venstre
lyspanel.
3. Hvis alarmårsagen er væk (09 i Venstre lyspanel lyser konstant) så
tryk på Åben lås
Herved slukker den røde Alarmlampe og viser 00 i Venstre lyspanel.
4. Tryk Clear
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12 Fejl
Ved fejl vil den indbyggede summer lyde.
1. Indtast den 6-cifrede kode
Den gule Fejllampe blinker. Den gruppe, der har fremkaldt fejlen, vises i Venstre lyspanel, og tidspunktet for fejlens opståen vises i Højre lyspanel.
2. Tryk på Åben lås
Fejllampen skifter til konstant lys, og summeren stopper.
3. Tryk på Åben lås
Hvis fejlen er forsvundet, slukker Fejllampen. 00 vises i Venstre lyspanel, og
Højre lyspanel slukkes. Gå videre til pkt. 4.
Hvis fejlen derimod stadig er til stede, lyser Fejllampen, og fejlnummeret vises
i Venstre lyspanel.
Bemærk:
Ved fejl 18 vises 00 i Venstre lyspanel, og Fejllampen slukker, selv om fejlen stadig
er til stede. Den grønne Netlampe fortsætter dog med at blinke.
Bemærk også:
Der er mulighed for, at flere fejl kan være lagret i S2’s hukommelse. Tryk derfor
på Åben lås flere gange for at sikre, at alle eksisterende fejl er blevet vist, og at
fejl, der i mellemtiden er forsvundet, også er blevet slettet i S2’s hukommelse.
Dette vil være tilfældet, når det samme fejlnummer vises igen for 3. gang.
Derpå trykker du på Clear og læser punkterne “Fejlnummer 15” til “Fejlnummer
18” herunder for at få yderligere information.
4. Tryk Clear
Fejlnummer 15
Fejl 15 betyder, at alarmpanelets telefondel er blokeret. Denne fejl kan kun rettes af G4S.
Ring derfor til G4S og meld fejlen.
Fejlnummer 16
Fejl 16 betyder, at alarmpanelet har fået en fejl i den indbyggede nødstrømsforsyning.
Ring til G4S og meld fejlen.
Fejlnummer 17
Fejl 17 betyder, at alarmpanelet har mistet forbindelsen med det offentlige telefonnet, eller at der er en fejl på telefonlinien.
Hvis din telefon ikke virker, kontakt da dit teleselskab og fejlmeld din telefon.
Hvis din telefon virker, ring til G4S og meld fejlen.
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Fejlnummer 18
Fejl 18 betyder, at alarmpanelet i mere end 1 time har været uden 220 V netforsyning.
Straks når netforsyningen svigter, vil digitaluret (Højre lyspanel) slukke, og den
grønne Netlampe vil blinke (lyser ellers konstant).
Omfatter netfejlen hele huset, kontaktes EI-selskabet.
Hvis netfejlen kun gælder alarmpanelet, kontrolleres sikringen i målertavlen.
Skyldes fejlen ikke en gået sikring, meldes fejlen til G4S.
Hvis fejlen ikke kan fjernes straks, kan den indbyggede nødstrømsforsyning
opretholde alarmanlæggets normale drift i mindst 24 timer.

13 Sletning af fejlmeldinger
Når en fejl er blevet rettet, eller fejlårsagen er forsvundet, slettes fejlmeldingen
af S2’s hukommelse således:
1. Indtast den 6-cifrede kode
Den gule Fejllampe blinker, og fejlnummeret vises i Venstre lyspanel. Tidspunktet for fejlens opståen vises i Højre lyspanel.
2. Tryk på Åben lås
Fejllampen skifter til konstant lys.
3. Tryk på Åben lås
Fejllampen slukker, 00 vises i Venstre lyspanel, og Højre lyspanel slukkes.
4. Tryk Clear
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14 Test af alarmanlægget
Det er muligt for dig at foretage forskellige funktionstests af alarmpanelet, når
det er frakoblet.
Herunder vises først den almindelige procedure, og derefter en nærmere forklaring af de enkelte testnumre.
1. Indtast den 6-cifrede kode
Venstre lyspanel viser 00, og Højre lyspanel slukker.
2. Tryk Test
Test 00 (Lampetest – se denne) udføres nu af S2.
3. Tryk Test
Test 00 afsluttes, og S2 er nu klar til at foretage de øvrige funktionstests.
4. Indtast det ønskede testnummer
Der skal indtastes 2 cifre, dvs. testnummer 1 indtastes som 01, testnummer 2
som 02 osv. Nummeret vises i Venstre lyspanel.
5. Tryk Test
Testen starter, og nummeret i Venstre lyspanel blinker. Når testen ønskes
afbrudt, går du til pkt. 6.
6. Tryk Test
Testnummeret i Venstre lyspanel skifter til konstant lys.
7. Gentag pkt. 4, 5 og 6
for hver test, De vil udføre.
8. Tryk Clear
Test 00: Lampetest
Lyspanelerne viser 8-taller, og alle lamper lyser.
Test 01 til 06: Detektortest
Under testen vil den indbyggede og en eventuel ekstern summer lyde, når du
fremkalder en alarm på den gruppe, der er under test (f.eks. ved at åbne en dør,
et vindue el. lign.). Summerne stopper, når alarmårsagen forsvinder.
Test 07 til 19:
Kan kun udføres af G4S.
Test 20 til 23:Test af alarmudgange
Disse tests kan kun udføres på dit anlæg, hvis der er anført et (x) ud for testnummeret i nedenstående liste.
(
(
(
(

) Test 20 – Alarmudgang 1
) Test 21 – Alarmudgang 2
) Test 22 – Alarmudgang 3
) Test 23 – Ekstern summer

Under testen vil den pågældende udgang blive aktiveret.
Hvis en test viser fejl, bedes du ringe til G4S og melde fejlen.
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