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LED symboler på tastatur 
Nr. Symbol Farve Status Beskrivelse 

1 Information Blå 
 

 
 

 
 

Orange 

Slukket 
Tændt 

 
Blinker 

 
 

Blinker 

-Anlægget kan tilkobles. 
-Anlægget kan ikke tilkoble, og         

 det er muligt at isolere fejlen. 
-Anlægget kan ikke tilkoble, og   

 det er ikke muligt at isolere   
 fejlen. 

-Teknikermode er tilsluttet. 

2 Bruger Grøn Slukket 

Tændt 
Blinker 

-Tildelte områder er tilkoblet. 

-Tildelte områder er frakoblet. 
-Områder er deltilkoblet. 

3 Alarm Rød Slukket 

Tændt 

-Ingen alarmer. 

-Alarmer. 

4 Advarsel Orange Slukket 

Blinker 

-Ingen fejl. 

-Fejl på anlægget. 

5 Forsyning Grøn Slukket 

 
Tændt 

Blinker 

-Fejl i kommunikationen til   

 enheder. 
-Anlæg ok. 

-Fejl i 230 volt tilslutning. 
 

Display og tast funktion 
Nr. Navn Beskrivelse 

6 LCD Display Tastaturet vises alle alarm og 

advarselsbeskeder, og giver en visuel 

grænseflade til systemet. 

7 Funktionstaster  

8 Enter tast Bekræftelse af valg 

9 Tilbage tast Går tilbage i menuen. Nulstiller buzzere, sirene 
og alarmer i hukommelsen. 

10 Briklæser Område for læsning af brik eller kort (option) 

11 Taster Alfanumeriske taster 

12 Navigationstast Navigation gennem menuer og til at rulle 

igennem advarselsmeddelelser. 

13 Informations tast Display information 
 

Symboler i display ved log ind 

 Frakoblet 

 Fuld tilkoblet 

 Deltilkoblet 

i 
Fejl i området 

Ved fejlalarm: 

Kontakt omgående kontrolcentralen på tlf.:  
 

70 266 269 
 

Oplys jeres installationsnummer og afmeld 
med jeres kodeord. 

 

Ved teknisk fejl: 

Såfremt at der er teknisk fejl, så kontakt 

døgnvagten ved Almsten Sikring på tlf.: 
 

70 252 251  

 



 

Log ind på tastatur 
 

Indtast pinkode eller brik 

 
 

Log ud af tastatur 
 

Tryk      indtil at dato og ur vises i display 

 
 

Frakobling af anlæg 
 

Udfør Log ind på tastatur 

Første område frakobles 

 
Ved frakobling af flere områder, udføres Log ind på tastatur igen 

Vælg alle områder, eller et område af gangen via piltasterne, og afslut med 

 
 

Tilkobling af anlæg 
 

Udfør Log ind på tastatur 
Vælg alle områder, eller et område af gangen via piltasterne, og afslut med 

 

OBS: Vises der et i er der en eller flere alarmpunkter som skal rettes før en 

tilkobling. 
Vises der et        er der en alarm, og skal afstilles før en tilkobling  

 
 

Afstilling af en alarm 
 

Udfør Log ind på tastatur 
Tryk på funktionstasten under det blinkende symbol       og afslut med enter  

 
OBS: Hvis der et vises      ! så er alarmpunktet stadig aktiv eller åben, og den kan ikke 

afstilles. 

 

Fejl på alarmpunkt 
 

Udfør Log ind på tastatur 

Tryk på funktionstasten under symbolet     i  

Se listen med alarmer via piltasterne  

 
 

Menupunkter 
 

Udfør Log ind på tastatur 

Start menu med piltasten til højre 

 
Skift mellem menupunkterne med piltasterne op/ned, vælg menu med enter  

 

OBS: Visse ændringer foretages med # 

 


