Alarmer og fejlalarmer

Centralen sender et alarmsignal til Kontrolcentralen. Kontrolcentralen vil herefter reagere
som aftalt med dig. Typisk vil der blive afsendt en vagt til dit hjem.
Hvis du ankommer til centralen med en aktiv alarmtilstand, hvor sirenen lyder
(sirenen bliver tavs efter 3 min.) og den røde lysdiode blinker, skal du gøre følgende:
1) Tryk på q tasten for at få vist de aktiverede sensorer.
2) Indtast herefter din brugerkode. Centralen er nu slået fra og en klarmelding bliver automatisk afsendt til Kontrolcentralen. Den røde lysdiode blinker fortsat indtil centralen på
et senere tidspunkt tilkobles igen, eller du bladrer igennem log’en.
Hvis du herefter ønsker oplysninger om, hvor i huset alarmen er aktiveret, gøres følgende:
1) Indtast P efterfulgt af koden
2) Hændelsesloggen vælges nu ved at trykke 6-1 og herefter kan du vha. q og p tasterne
se de tidligere skete hændelser.
3) Visning af hændelsesloggen afsluttes ved at trykke 3 gange på O tasten.
Hvis du har lavet en fejlalarm, skal denne afmeldes til Kontrolcentralen. Dette skal
gøres umiddelbart efter du har lavet fejlalarmen:
1) Du kan afmelde en fejlalarm ved at indtaste din brugerkode.
Dette stopper sirenen, og sender besked til Kontrolcentralen om, at alarmen er slået fra
af en autoriseret bruger.
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Betjeningsvejledning
Fotoalarm - P7

Tillykke med din nye G4S Fotoalarm P7. I denne folder kan du finde information om Fotoalarmen, dens muligheder, og om hvordan du kan udnytte dem. For at se den fulde version
af brugervejledningen, se venligst vores hjemmeside - www.g4s.dk/vejledning under Tyverisikring, P7 anlæg - der ligger en printbar PDF fil.

Centralen

Fotoalarmen består af en central, forskellige sensorer og et antal valgfrie enheder. Centralen
er Fotoalarmens hjerne. Den kommunikerer med alle de enheder, der er tilsluttet alarmen.
I tilfælde af f.eks. et indbrud, sender en sensor et signal til centralen for at angive, at den har
registreret bevægelse i lokalerne. Dette vil aktivere sirenen og sende besked til Kontrolcentralen.
Du kan anvende forskellige metoder til at betjene systemet. Bortset fra tasterne på centralen,
kan systemet indeholde en række ydre enheder, f.eks. betjeningspaneler og fjernbetjeninger.
Centralens taster på Fotoalarmen, indeholder alle de funktioner, du skal bruge til at styre
alarmen.

Lysdioder

Lysdioderne på centralen giver oplysning om systemets status, f.eks. aktivering, deaktivering,
alarm og strømfejltilstande. Hvis den gule lysdiode blinker, kan det betyde, at det er ved at
være tid til at skifte batterier i rumfølere mv. Alarmen vil automatisk sende besked til G4S
Servicecenter, der vil sørge for at batterierne bliver skiftet, inden de løber helt tør. Der vil
typisk være 2-3 måneders batteri tilbage, når lysdioden begynder at blinke.

Aktivering af Fotoalarmen

Der findes 3 aktiveringstilstande: Fuld, Delvis og Skaltilkobling. Med disse tilstande kan
du aktivere (tilkoble) systemet på forskellige måder.
Fuld tilkobling: Fuld tilkobling aktiverer hele Fotoalarmen.
Denne aktiveringsmetode bruges, når alle personer forlader huset.
Delvis tilkobling: Med denne aktiveringsmetode kan du aktivere en del af huset,
mens du opholder dig i en anden del af huset.
Skal-tilkobling: Med denne aktiveringsmetode kan du aktivere yderområderne
(vinduer og døre i huset), så du kan bevæge dig frit inden for det beskyttede område.
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Frakobling af systemet

Når du går ind ad indgangsdøren, begynder nedtællingen for indtastning af frakoblingskoden. Du
skal deaktivere (frakoble) alarmen i løbet af denne tidsfrist, for at systemet ikke udløser en alarm.

Betjening via hjemmeside

Benyt hjemmesiden - homelink.g4s.dk
Indtast dit Anlægsnummer (det finder du på din kontrakt), f.eks. 150123456, derefter en
Webkode, (bør ændres til en personlig) dette er dit anlægsnummer med et A foran, f.eks.
A150123456 og til sidst indtastes din Masterkode, en 4-cifret kode.

Betjen din alarm online - G4S app til Smartphone

Fjernbetjening

Til SmartAlarmen kan tilkøbes fjernbetjeninger. Knappernes funktion på fjernbetjeningen
er vist herunder. Med en fjernbetjening kan du slå din alarm til, eller fra, med et enkelt tryk.
Uanset om du slår alarmen til/fra med fjernbetjening - eller på selve alarmpanelet - så husk
altid at lytte efter bekræftelsen på at alarmen er slået til/fra (typisk et bip, en tone eller en
talebesked).
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Bemærk - Service samt udskiftning af batterier til fjernbetjening, er ikke omfattet af dit abonnement.

G4S’s app ”mitG4S” giver dig mulighed for at kontrollere og overvåge din Fotoalarm P7,
fra dit Wi-Fi eller 3G Iphone, Smartphone eller Androide.
Med ”mitG4S” app’en kan du til- og frakoble din alarm, se status, foto’s m.v.
App’en kan hentes til Android og tablets i GooglePlay og i App Store til iPhone og iPads.
Kunde log in via www.G4S.dk
”mitG4S” 			
”mitG4S”
til iPhone				til Android

