
Betjeningsvejledning 
For SPC-Alarmcentral med SPCK620/621 betjeningspanel 

 
 

 
Denne vejledning er tiltænkt til brugere med begrænset brugerprofil i den 

daglige betjening af alarmsystemet 
 

 
 

Alarm ansvarlig: ___________________________________________________________________ 
 
Kontrolcentral:___________________________________________________________ 
 
Installatør:_______________________________________________________________ 



 
Grundlæggende information 
Før du kan betjene alarmen skal du indtaste din PIN-
kode(Og/Eller vise din Brik/Kort), som du har fået udleveret af 
den alarmansvarlige. 
Koden skal benyttes når du skal Til & Frakoble alarmen på 
betjeningspanelet som sidder i din Ud & Indgangsrute. 
Betjeningspanelet 
For at kunne betjene Til & Frakobling af alarmsystemet 
benyttes et betjeningspanel med tastatur og klartekst-display. 

 
1 = Lysdioder for statusindikering 

     = Information (Blå ved åbne zoner, gul blink v. tekniker tilstede) 

     = Tildelte områder (Grønt Lys = Frakoblet) 
     = Alarmindikering (Rødt lys = Alarmtilstand) 
 = Systemvarsel (Gul Blink ved fejl på systemet)  
     = Netspænding (Konstant grønt = OK) 

2 = LCD-display 
3 = Funktionstaster der følger funktioner vist i displayet 
4 = Enter-tast 
5 = Tilbage menutasten 
6 = Område for Brik/Kort-læser (Kun på SPCK621) 
7 = Tastatur, 0-9 og  , # 
8 = Navigeringstast, benyttes til at navigere i menuer. 
9 = Info-tast 

Tilkobling af alarmen 
Luk alle døre og vinduer inden du Tilkobler alarmen. 
Når du skal Tilkoble alarmen ser displayet sådanne ud: 

 
Indtast din kode, og Tilkoblingen går i gang 
Displayet viser nu: 

 
Nu begynder betjeningspanelet at bippe med udgangstiden der 
tæller ned i displayet (Vises både med tal og grafiskt)  

Fejlmeddelelse ved Tilkobling 
Når du skal Tilkoble alarmen, skal du sikre dig at alle døre og 
vinduer er lukkede, og at du er den sidste der forlader området. 
Hvis displayet viser noget lignende billedet herunder, skal du 
tilse den alarmzone der vises. 

 
Den blå informationsindikator  blinker over displayet, og Du 

skal trykke på funktionstasten under  . Så vises hvad der 
forårsagede der ikke blev Tilkoblet. 

 
Kontrollér den alarmzone(r) som der bliver vist i displayet(Kan 
være et vindue eller dør der ikke er lukket og evt.låst) 
Hvis ikke alarmzonen kan lukkes, kan du ikke tilkoble alarmen, 
kontakt da den alarmansvarlige, der har en kode der kan 
afhjælpe problemet. Nå zonen er i hvile forsvinder den fra listen  

 
Frakobling af alarmen 
Når du er den første der kommer, og alarmen er Tilkoblet, skal 
alarmen slås Fra, inden man fortsætter ind i området. 
Når døren åbnes, starter indgangstiden, dette kan høres ved 
biplyden fra betjeningspanelet, du har nu et foruddefineret 
antal sekunder til at slå alarmen helt fra. 
Displayet viser nu: 

 
Når du har tastet din kode, viser displayet: 

 
Og skifter herefter til at vise: 

 
Efter 10 sekunder viser displayet igen klokken og datoen. 
 
Frakobling efter udløst alarm 
Når du ankommer til alarmen efter en alarm har været udløst, 
vil indgangsproceduren være som normalt.  
Du skal indtaste din kode som du plejer. Hvis sirenerne stadig er 
aktiverede vil de stoppe når du har tastet din kode. 
Displayet viser det samme som den normalt gør når du 
Frakobler alarmen. Derimod vil den røde diode blinke: 

    
Du kan ikke gøre mere med din kode, i denne tilstand skal du 
orientere den alarmansvarlige, der har en kode med flere 
rettigheder i systemet, som kan Kvittere og Afstille alarmen. 
 


