ELRO 10 Zone Pro
alarmsystem med stemme og
digital opkalder
AP5500

Opsætningsplan

Tillykke med dit nye ELRO PRO Alarm System AP5500, et sikkert og uafhængigt alarmsystem!
Denne korte vejledningvil være en hjælp til at opsætte dit system hurtigt. Hvis du har ydeligere
spørsmål, ideer eller forslag kan du besøge www.elro.eu for en mere detaljeret vejledning og en FAQ
oversigt eller mulighed for at give os din ærlige mening om vores varer.

FLERE BRUGERE

Systemet tillader op til 6 brugere (B) og 1 administrator (A).Hver bruger kan have eget adganskode.
Bestem adgangskoden for hver bruger:
A:_________B1:_________B2:_________B3:_________B4:_________B5:__________B6:________
Planlægning:
Betragt dit hjem som en tyv! Hvor vil han sandsynligvis bryde ind? Hvor er din hovedindgang? Ønsker
du at benytte en fjernbetjening, alarmpanelet eller et eksternt tastatur (medfølger ikke) til at slå
alarmen til og fra? Hvad vil du forhindre og hvordan vil du forhindre det? Ønsker du at alarmen også
kan alarmere når du sover eller kun når du ikke er hjemme?
A:Dør/vindues-kontakt B:PIR bevægelses-sensor C:PIR bevægelses-sensor E:Fjernbetjening

D:Dør/vindues-kontakt

F: Alarm-panel

Del hjemmet i alarm-zoner som vist på tegningen:
Systemet kan deles i op til 6 grupper eller zoner som har hvert sit nummer. Efter en alarm kan man se
hvilken zone alarmen gjaldt. Zonenummeret vælges på hver sensor. Alle sensorer i samme zone vil have
den samme PARM og Exit/Entry forsinkelse. PARM betyder del-armeret, hvor kun nogen zoner armeres.
F.eks. når man er hjemme kan have garagen armeres med PARM1. Når man sover kan man have garagen
og underetagen armeret med PARM2 imens overetagen med soveværelser ikke er armeret. Når ingen er
hjemme benyttes ARM hvor alt er armeret. Exit/Entry delay betyder at zoner indstilles med en forsinkelse.
Det benyttes når man er nødt til at passere nogle armerede sensorer i en eller flere zoner, f.eks. når man
ønsker at slå systemet til/fra på panelet. Disse zoner tildeles en passende forsinkelse så man kan nå at
forlade / ankomme hjemmet i forsinkelses-tiden. Sensorer i andre zoner aktivere alarmen uden forsinkelse.
Tegn et kort over hjemmet, mærk de steder der skal sikres, og lav en oversigt over dem som denne:
A: Dør-/vindues-kontakt:
Zone: 01
PARM1:On
PARM2: On
Forsinkelse: Off
B: PIR bevægelsesensor:
Zone: 02
PARM1:Off
PARM2: On
Forsinkelse: Off
C: PIR bevægelsesensor:
Zone: 03
PARM1:Off
PARM2: Off
Forsinkelse: Off
D: Dør-/vindues-kontakt:
Zone: 04
PARM1:Off
PARM2: On
Forsinkelse: On
E: Fjernbetjening:
Tilrådes at tage med til sengs for let at styre alarmen og i til at udløse nødalarm!
F: Alarmpanel:
Kan opsættes skjult f.eks. i garderoben ved indgangen.
Telefon-numre: Bestem de numre, der skal ringes op ved alarm: Skriv dem op i oversigten på sidste side.

Forberedelse og installation af et nyt ELRO 10 Zone alarmsystem.
Det anbefales at gøre forberedelser enkelt på et bord før installation. Udpak først alt tilbehør og fordel
batterierne med tilbehøret. Åben alle dele ved evt. at skrue nogle skruer.
Hus-kode:
Alle dele må indstilles med den samme hus-kode. I alle dele på nær alarmpanelet findes en blok med
mikro-kontakter 1-8 ligesom figuren nedenfor:
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Lav systemets interne kode ved at sætte kontakterne i “ON” eller
“OFF”. Det vigtigste er at alle enheder har den samme kode.

Alarmpanelet:
LCD display vindue

Terminal Block
External Tamper
Switch Jumper
Link P51
-ve Terminal
(Blue Lead)

+ve Terminal
(Blue Lead)

Upper Keyhold
Fixing Hole

-ve Terminal
(Black Lead)

+ve Terminal
(Red Lead)

Reset Jumper
Link P1

Lower Fixing
Hole

Tastatur

Upper Keyhole
Fixing Hole

Power Supply
Jack Socket

Status LED-er

Vær forsigtig og ungå at udløse sabortage kontakterne i og bag på alarmen når den ligger på bordet.
For at benytte alarmpanelets telefonopkalder må panelet tilsluttes en telefonlinje. Tilslut
batteriledninger til begge backup-batterier: Batteri 1 (venstre): Rød leder til +, Blå leder til –, Batteri 2
(højre): Blå leder til +, Sort leder til – på batteripolerne. Før kablet fra strømforsyningen op bag panelet
og tilslut stikket i DC-stikket i panelet. Set nu alarmpanelet i programerings tilstand ved at trykke:
‘1 USER SETUP’ vises i displayet.

Fjernbetjening:
Fjernbetjeningen bruges til at armere, del-armere 1-2 og des-armere systemet, eller udløse nød-alarm.
Indsæt 3V (CR2032) batteriet.
Kontroller at det er den samme
huskode i fjernbetjeningen som i
magnet- og bevægelses-sensoren.
Huskoden kan nu indstilles i alarmpanelet.
Tryk
og
på panelet indtil ‘2. SYSTEM SETUP’ vises i displayet. Tryk
hvorefter displayet
viser ‘2-1 Learn House Code’. Tryk
igen for at gøre alarmpanelet klar til at modtage huskoden.
Tryk nu
på fjernbetjeningen og koden vil blive sendt til panelet: Huskoden vil fremstå i displayet.
Husk at gemme med
og forlad programmering med
til displayet viser ‘DISARM READY’.

Test af alarmpanelet med fjernbetjeningen:
Tryk:

for at sætte systemet i TEST-tilstand.

‘TEST MODE – WALK TEST’ vises nu i displayet.
Tryk
for at aktivere gang-test. ‘Walk Test Waiting…’ vises nu i displayet. Tryk
på fjernbetjeningen; alarmpanelet vil bippe og displayet vil vise hvilken enhed og hvilken knap der er trykket
på. Tryk på de andre knapper på fjernbetjeningen, og alarmpanelet vil igen bippe og vise i displayet
hvilken enhed og hvad der har udløst bippet. LAD ALARMPANELET FORBLIVE I TEST-TILSTAND!
PIR Bevægelses-sensor:
PIR sensorer er lavet til til at registrere bevæglese.

Dip Switches

PCB Position
Indicator
PCB Board

DIP 1

DIP 2

DIP 3

Zone 1

OFF

OFF

OFF

Zone 2

OFF

OFF

ON

Zone 3

OFF

ON

OFF

Zone 4

OFF

ON

ON

Zone 5
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OFF

OFF

Zone 6

ON

OFF

ON

Indsæt 9 Volt batteriet. PIR-en vil varme op i løbet af 2-3 minutter. LED-en vil imens blinke. Når PIR-en
er klar slukker LED-en. Kontroller først huskoden i SW2-kontakterne 1–8 (De skal være ligesom i
fjernbetjeningen). Man kan adskille sensorerne i zoner ved at stille SW3-kontakterne DIP 1, 2 og 3 (af
ialt 5) i PIR sensorerne ifølge skemaet over. Marker zonenummeret på PIR-en. DIP 4 i SW3kontakterne er kun til test. Når DIP 4 er i ON (test) reagerer PIR-en hurtigt og LED-en vil lyse ved
bevægelse. I ’TEST’ kan man kortlægge PIR-ens rækkevidde. Glem ikke at stille DIP 4 i OFF (normalt)
efter testen. I normal-tilstand vil PIR-en ikke lyse og kun registrere noget 2 minutter efter sidste
bevægelse. DIP 5 i SW3-kontakterne er til at justerer reaktions-følsomheden. Hvis man oplever fejlalarmering, som kan skyldes insekter, varmeventilation og sollys, kan man stille PIR-sensoren til lav
følsomhed med DIP 5 i OFF. Ellers anbefales det at DIP 5 er i ON, som er høj følsomhed.
Dør-/vindues-magnet:
Magnet-kontakten består af to dele; en føler og en magnet. De er lavet til at blive placeret på døre
eller vinduer, hvor magneten fastgøres på den bevægelige del.
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Åben sensoren, tag batteriholderen ud og isæt
batterier! Kontroller at huskoden DIP 1-8 er
den samme som i PIR-en og fjernbetjeningen.
Med DIP 9-11 kan zonen vælges ligesom i
PIR-en. Marker zonenummeret på magneten.

Montering af dør-/vindues-magnet:
Beslut hvilke døre/vinduer skal være beskyttet af magnet-kontakt-følere, (normalt
for- og bag-døre). Yderligere følere kan også monteres på udsatte døre og vinduer,
(så som til garager, havestuer o.l.). Kontroller at magnet-føleren placeres indenfor
rækkevidden af alarm-panelet, (se ’Test af alarmpanelet med fjernbetjeningen’).
Fjern battriholderen, og monter føleren med enten dobbeltklæbende tape eller skruer på karmen.
Monter magneten på den bevægelige dør/vindue ud for føleren. Kontroller at afstanden mellem
magnetens pil og følererens mærke er under 10mm når dør/vindue er lukket.
Montering af PIR-bevægleses-føler:
Husdyr bør ikke være i rum overvåget af PIR-følere! Placer ikke PIR-følere mod vinduer udsat for
direkte sollys. PIR-følere er ikke egnet til havestuer eller drivhuse. Placer ikke PIR-følere hvor de er
udsat for ventilatorer. Placer ikke føleren direkte over en varmekilde, (ildsted, radiator, fyr, o.l.). Placer

helst PIR-føleren i et hjørne af er rum, så en indbryder mest sandsynligt passerer på tværs af det
føleren overvåger. PIR-følere reagerer hurtigere på bevægelser rundt føleren end direkte mod eller
væk fra føleren.
A

Mindre følsom

Mere følsom

A

1=6, 2=9,3=12m

Udbor omhyggeligt de nødvændige huller monteringshuller i bagdækselet; A. Brug bagdækselet til at
afmærke borehullerne på væggen. Fastgør bagdækselet til væggen. Følerens rækkevidde kan justres
op til 12 meter ved at rykke printet op elelr ned. Kontroller igen om DIP 4 i SW3 er i OFF. I test-tilstand
vil PIR-en sende hver gang den føler noget. I normal-tilstand vil PIR-føleren holde pause i 2 minutter
efter den sidst følte noget for at spare batteri.
Programmering af alarmpanelet:
Det anbefales at programmere alarmpanelet før det monteres. For at sætte panelet i programmerings1 2 3 4
(1
tilstan tastes først
til displayet viser ‘DISARM READY’. Nu tastes:

2 3 4 er standard admin.-koden), displayet viser 1.USER SETUP.

Først ændres admin. koden! Tryk
SETUP, Press

: 1-1 USER 1 SETUP. Tryk

, display: :1 Password 1234 , Press

INTAST NU NY KODE! og

display: 1-7 MASTER

, display: Enter Password Code:

, display: 1 Password ???? . Kontroller at ???? er koden du tastede.

Tast
2 gange for at acceptere, display: 1. USER SETUP. Tryk
display: 1-1 USER 1
SETUP. Tryk
, display: :1 Password. Tryk
, display: Enter Password Code: Indtast nu
koden for bruger 1 og
, displayet vil derefter vise den nye kode for bruger 1.
Næste skridt er at indstille standard opsætning for hver zone; tryk
1. USER SETUP. Tryk

til displayet viser:

,til displayet viser: 3. ZONE SETTING. Nu kan man vælge:

Zone Setup (Z1-10) ; udfyld det zonenummer du har valgt i sensorerne!
Name

No Name

Man kan vælge rum-navn eller ‘no name’

Type

Intruder

Normal sensor vil være ‘intruder’.

Final Exit

OFF

‘OFF’

Chime

OFF

‘OFF’

Zone 1

ON, 30s

Afhænger af om man passerer zonen

Zone 2-10

OFF

under armering/des-armering!

Part-Arm 1

OFF

’ON’ hvis du ønsker zonen armeret i PARM1

Part-Arm 2

OFF

’ON’ hvis du ønsker zonen armeret i PARM2

Walk Through

OFF

‘OFF’

Entry Delay

Vælg alle zoner der har sensorer!
Næste skridt er at vælge stadard indstillinger: ; tryk
3. ZONE SETTING. Tryk

til displayet viser:

, display 2. SYSTEM SETTING. Tryk,

Vælg med:

System Setup
House Code

01010101

Dette er huskoden der er lagt ind på side 2

Alarm Time

ON, 180s

Høj lyd i panel er ON. Tavst alarm-panel er Off

Wirefree Siren

ON

‘ON’

RF Jamming Detection

OFF

‘OFF’

Back Light

10s

Lys i display slår fra efter ….. sekunder

Alarm Relay

On Until Disarm

‘ON’

Zone Lockout

ON

‘ON’

Remote Phone Control

ON

‘ON’

Rings to Answer Phone

6

’6’

Call Abort

OFF

‘OFF’

Dial method

Tone/DTMF

‘TONE/DTMF’

Dialer Mode

Voice Dialer

‘VOICE DIALER’

Time

12:00:00

Indsæt korrekt tid

Date

01/01/03

Indsæt korrekt dato

TELEFONOPKALD OPSÆTNING:
Tryk

, og vælg med

, indtil ‘4. VOICE DIALER SETUP’ vises i displayet og tryk

.

Rul gennem menuen til ‘4-1 PHONE NUMBERS’ vises i displayet og tryk
.
Rul gennem menuen til det ønskede telefon-nummer (1-4) vises i displayet. Den aktuelle indstilling
af hvert telefon-nummer vil også blive vist i displayet. For at ændre nummeret tastes
Indtast nyt telefon-nummer (max 32 cifre), tryk
forlade uden at gemme. Tryk

.

for at gemme og forlade, eller tryk

for at indsætte en 3.6s pause i opringningen. Tryk

rykke til venstre. Tryk
for at flytte til højre. Tryk
slette hele telefon-nummeret.

for at slette. Tryk og hold

for at
for at
for at

Rul gennem menuen til ‘4-3 RECORD VOICE’ vises i displayedet og tryk
.
Rul videre i menuen til den ønskede besked-type vises i displayet. 1) Main Alarm message, (max 12
sek). 2) Intruder Alarm message, (maks 4 sek.). Tryk

for at indtale beskeden og følg

beskrivelsen i displayet. Disse 2 beskeder er vigtige for at telefonopkalderen virker med alarmen.
’Latch Key Setup’ er til hvis man øsker at blive ringet op når en bruger slår alarmen til eller fra. Rul
gennem program-meuen til ‘6. LATCH KEY SETUP’ vises i displayet og tryk

. ‘Selected users

setup’ tillader kontrol over hvilke brugere ‘Latch Key’ funktionen overvåger, som default er sat i ’OFF’.
Rul gennem menuen til ‘6-2 SELECTED USER SETUP’ vises i displayet og tryk

. Rul videre i

menuen til det ønskede brugernummer (1-6) som skal indstilles vises. Den nuværende status vises
samtidigt. TELEFONNUMRE: Rul gennem menuen til ‘6-3 PHONE NUMBERS’ vises i displayet og
tryk

.Rul videre i menuen til deet ønskede telefon-nummer (1-2) vises. Den nuværende

indstilling vises samtidigt. For at ændre nummeret tryk
cifre) og gem med

. Afslut alt med flere

. Indtast det nye nummer (maks 32

til ‘DISARM READY’ vises.

MED ØNSKE OM GOD FORNØJELSE og besøg vores hjemmeside: elro.eu
Vi ønsker dem god fornøjelse, sikkerhed og tryghed med nyt ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM
AP5500. Vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores produkter. Desuden finder vi installation og
brugervenlighed meget vigtig. Vi er klar over at der altid vil være ting der kan forbedres. Hvilke disse er
er du bedst til at fortælle os. Vi vil gerne høre fra dig om hvordan oplevelsen var under forberedelsen,
installationen og anvendelsen af " ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM ".
Besøg www.elro.eu og giv os din uforbeholdne mening om ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM.
Ønsker og tips er meget velkommen. Her vil du også finde oversigt over tilbehør og andre sikkerhedsprodukter, der kan gøre livet mere behageligt, sikkert og trygt.

