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6850 Quickguide 
 
Inden du fortsætter med at udtage 
delene i boksen, er det en fordel at 
finde nogle mærkesedler med 
klister frem til mærkning af dine 
systemdele. 
 
Find et egnet bord hvor du kan 
sidde og arbejde. 
 
Lav et rids over dit hjem hvor du 
planlægger at placere dine 
enheder. 
 
Find en forlængerledning der kan 
nå hen til bordet. 
 
Du skal også bruge en 
stjerneskruetrækker og en meget 
lille stjerneskruetrækker til 
fjernbetjeningen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
Det anbefales at vente med at ændre 
adgangskoden til alle funktioner er 
programmerede, dette sikrer at man 
kun skal huske fabrikskoden (1-2-3-4)       
 
Mere detaljerede oplysninger findes 
i hovedmanualen, denne guide er kun 
til at hurtigt komme i gang. 
Med hensyn til opsætning og egnet 
placering af enhederne, er det 
nødvendigt at rådføre sig med 
hovedmanualen. 
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Indicator
PCB Position

PCB Board

Dip Switches

Start med at ligge disse dele på et 
bord foran dig  
 

 
 
 
 
 
Sæt stickynotes med fremtidig 
placering på enhederne, det letter din 
programmering.  
 

1. Åbn alle PIR og magnetsensore, 
samt fjernbetjeningen. 
 

2. Isæt batterier i delene og indstil 
de første 8 kontakter til samme 
kode (huskoden). Denne kode 
er frekvensen dine enheder taler 
sammen med alarmen på. 

 
3. Luk fjernbetjeningen 

 
 
 
 
 
 

 

         

Kontrolpanelet 
PIR bevægelsesdetektor 
Magnetdetektor 
Fjernbetjening 

1 x 9V batteri PP3 Alkaline  
3 x 3V batteri CR2032 Lithium 
Strømforsyning 
 

                                         

 

 

 

 

              

 

 

             

     

  

 

            

 

 

 
HUSKODE (her er den 1248) 

 

 

Jumper link 

Batter holder

Batteri
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4. Åben alarmpanelet og tilslut 
ledningerne til de indbyggede 
batterier. Løft IKKE alarmen fri 
af bordet når batterierne er 
tilsluttede, tamperalarmen vil 
udløses!. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. STADIG UDEN AT LØFTE 
ALARMEN FRI AF BORDET. 
Tilslut adapterstik fra 
transformer og tænd for 
stikkontakt, luk nu låget igen, og 
spænd de 2 skruer i toppen af 
alarmen.  

 
 

Hole Jack Socket

Terminal Block

Switch Jumper

Upper Keyhold
Fixing Hole

+ve Terminal
(Red Lead)

Link P51

External Tamper

Lower Fixing

(Blue Lead)
-ve Terminal

Link P1

Power Supply

Reset Jumper

+ve Terminal
(Blue Lead)

(Black Lead)
-ve Terminal

Fixing Hole
Upper Keyhole

Skrueterminal 

 
Eksternt jumperlink 
P51 

 
Hukommelses jumper 
link P1 

- ve  (blå lednings
terminal) 

 
Monteringshul for 
skrue i væg. 

 
Monteringshul for skrue i 
væg. 

 
Monteringshul for 
skrue i væg. 

 
 + ve  (rød 
lednings terminal) 

+ ve  (blå 
lednings terminal)

- ve (sort lednings 
terminal) 

Adapterstik 
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6. Tryk på alarmpanel dette:  
 

Alarmen bipper 2 gange og 
zonelamper blinker.  
Tryk nu på     +      
De 8 zonelamper blinker.  
 

7. På fjernbetjeningen trykkes 
knappen     ned. Alarmen vil 
give 2 bip og huskoden er 
overført. Tryk     for at gemme 
Afslut med     + + 
 

8. Sæt alarmen i ENHEDSTEST.   
Tryk på alarmpanelet:      
 
Alarmen er nu i TEST, og må i 
denne tilstand godt løftes fra 
bordet. Ved arbejde på enheder 
skal alarmen stilles i test for at 
undgå at alarmen udløses.  
I TEST vil de funktioner der 
bliver påvirket udløse 
et ”Ding-Dong” fra alarmen og 
den respektive zone/tamper vil 
blinke på displayet.  
 

9. Indstil nu Zoner på følere. 
På PIR føleren er det det DIP 
1-2 -3 af 5 (SW3), der er zoner  
Dip 1(9)   2(10)  3(11) 

Dip 4(Test) 5(følsomhed) 
Herunder en PIR(SW3) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Herunder en Magnetføler 

 
 
Zoner: Vælg hvilken zone detektoren 
skal virke i, ved en kombination af 
tallene fra 9 til 11 skubbes mod ”ON” 
eller OFF på blokken (SW3) som vist i 
skemaet herunder: 
  

 DIP 9 DIP 10 DIP 11 
Zone 1 Off Off Off 
Zone 2 Off Off  On 
Zone 3 Off On Off 
Zone 4 Off On On 
Zone 5 On Off Off 
Zone 6 On Off On 
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10.  Når zoner er indstillet på                  

følere kan du afprøve om 
zonerne er fordelt som ønsket. 
Afsnittet om zoner beskrives i 
hovedmanualen s. 13 
 

11.   Start med magnetfølerne.   
Tryk på den sorte knap 
(tamperknap) ved siden af 
batterierne, og alarmpanelet vil 
sige Ding-dong, og dioden 
TAMPER vil blinke.  
Før nu en magnet forbi føleren, 
og der vil på ny lyde et 
Ding-dong fra alarmen. 
Nu skal zonelampen for den 
valgte zone blinke. Når alle 
følere er af prøvede som 
herover beskrevet, er de klar til 
opsætning og påsætning af 
batteri låg. 
NB! Magneten på 
udgangsdøren bør være zone 1 
Da den er sat som 
indgangszone fra fabrikken. 

 
12.  Afprøv nu PIR følere 

tryk på den blanke knap, og  
alarmpanelet vil sige Ding-dong 
og den røde diode [TAMPER) 
vil blinke. Stil sensoren på 
bordet og bevæg dig foran den, 
og der vil på ny lyde et 
Ding-dong fra alarmen. 
Nu skal zonelampen for den 
valgte zone blinke. Når alle 
følere er af prøvede som 
herover beskrevet, er de klar til 
opsætning på PIR bagpladen. 
 

 
 
  
 

 
           

                      
           
 
 
 
 
 

     
 

Tamperknap 

Tamperknap 
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13. Indtast telefonnumre se s. 15 i 
hovedmanual. 
 

14. Indtal udgående besked se 
s.15 i hovedmanual. Her står 
også indstillingerne for opkald. 
 

15. Lad alarmen stå i TEST mens 
du åbner den for at fjerne 
adapterstikket. Når stikket er 
udtaget kan alarmen hænges 
op, se s. 4/5 i hovedmanualen 
hvorledes. 
 

16. Når alarmen er hængt op 
tilsluttes adapterstik på ny og 
adapter isættes stikkontakt. 
Ligeledes forbindes 
telefonkablet nu. 
 

17. Det anbefales at vente med at 
ændre adgangskoden til alle 
funktioner er programmerede, 
dette sikrer at man kun skal 
huske                  
gennem hele alle tests og 
programmeringer. 
 

18. Tilkoble alarm heltilkobling      
tryk på fjernbetjeningen: 
På kontrolpanelet: 

  
                   

                                             

19. Tilkoble alarm delkobling 
Tryk på fjernbetjeningen  
På kontrolpanelet: 

  

                   

 
 

 
 

20.  Frakoble alarm 
 Tryk på fjernbetjeningen  
 På kontrolpanelet: 

  
                   

21. Når dette er afprøvet ændres      
adgangskode ved at trykke        

 
Nu indtastes din nye kode på    
4 cifre. Tryk     for at 
gemme.  Afslut med at 
trykke     +       
Ved fortsat programmering  
eller ændring af opsætninger  
er det nu denne nye kode der  
skal anvendes i stedet for  

 
 
 
Din alarm er nu klar til brug. 


