HURTIGT I GANG MED GRIPO 6840
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Placer alarm, fjernbetjening, magnetsensor og bevægelsessensor på et bord foran dig.
Åben batteripakken
Isæt 4 stk. AA alkaline batterier. NB medfølgende er ikke alkaline, og holder kun i 3 mdr.
Isæt 1 stk. knapcellebatteri i fjernbetjening, sæt låget på og stil kanalvælgeren på A.
Tryk 1‐2‐3‐4 og derefter * på alarmcentralen, begge dioder tændes, og tone lyder.
Tryk nu fjernbetjeningen´s
knap til en tone lyder, og dioder slukkes i alarmen.
Fjernbetjeningen er nu tilmeldt.
7. Isæt knapcellebatteri i magnetsensor, sæt ikke låget på endnu.
8. Tryk 1‐2‐3‐4 og derefter * på alarmcentralen, begge dioder tændes, og tone lyder.
9. Tryk og hold den lille sorte kontakt ved siden af batteriet nede til tone lyder, og dioder
slukkes i alarmen. Magnetsensoren er nu tilmeldt. Sensor er nu klar til opsætning.
10. Åbn bevægelsessensor pas på de 2 skruer, isæt 2 stk. AAA alkaline batterier.
NB medfølgende er ikke alkaline, og holder kun i 3 mdr.
11. Tryk 1‐2‐3‐4 og derefter * på alarmcentralen, begge dioder tændes, og tone lyder.
12. Tryk på den blanke fjederkontakt til tone lyder, og dioder slukkes i alarmen.
Bevægelsessensor er nu tilmeldt. Bagplade til sensor er nu klar til opsætning.
NB! Alarmen går tilbage til koden 1-2-3-4 ved batteriskift,men husker alt andet indlagt

Når alle dele er tilmeldt, er det tid til at opsætte systemdele og påsætte batteridækslerne.

13. Opret telefonnumre ved at taste din kode efterfulgt af tryk på 7, når tonen lyder og der er lys
i begge dioder, indtastes det første telefonnummer og afslut med *. Lyset går ud i dioder og det
første nummer er gemt. Gentag procedure for at oprette flere numre max 4 i alt.
14. Slet telefonnumre ved at taste din kode efterfulgt af tryk på 9, når tonen lyder og der er lys i
begge dioder, tastes adgangskoden igen og afslut med tryk på 9, alle numre er nu slettet.
15. Indtal udgående besked ved at taste din kode efterfulgt af tryk på 5, når tonen lyder og der er
lys i begge dioder, og indtalingen påbegyndes straks efter tonen. Beskeden kan max være på 6
sekunder. Når lysdioderne slukkes og tonen lyder er beskeden gemt.
(Mikrofonen er det lille hul under tastaturet, hold en afstand på 30 cm ved indtaling)

16. Tilslutning til tlf. net eller GSM modul ved hjælp af det medfølgende RJ45 kabel.
Indsæt kablet i siden på alarmcentralen, og den anden ende i et telefonstik i væg eller GSM
17. Valg af alarmopkaldstilstand
Tilstand 1 er sirene, fulgt af telefonopkald. Tryk kode derefter 01
Ved alarm vil kontrolpanelet starte med at hyle i 30 sek. Og derefter være tavst i en periode på 45 sek. I den tavse periode vil
kontrolpanelet foretage sine telefonopkald. Cyklusen udføres 10 gange i alt. (Alle telefonnumre vil blive ringet op tre gange i alt)

Tilstand 2 er telefonopkald, fulgt af sirene. Tryk kode derefter 02
Ved alarm vil kontrolpanelet starte med at være tavst i en periode på 45 sek. I den tavse periode vil kontrolpanelet foretage
sine telefonopkald. Derefter vil kontrolpanelet hyle i 30 sek. Cyklusen udføres 10 gange i alt.(Alle telefonnumre vil blive ringet
op tre gange i alt)

Tilstand 3 er telefonopkald uden sirene.

Tryk kode derefter 03

Ved alarm vil kontrolpanelet være tavst. Kontrolpanelet vil foretage sine telefonopkald med det samme. Der vil blive ringet op til hver
nummer tre gange i alt.(Alle telefonnumre vil blive ringet op tre gange i alt) Alarmen vil være aktiv i ca. 12 –13 minutter i alt.
Når tilstand er valgt gemmes denne, men kan ændres efter behov. Kontrolpanelet udfører envejs autoopkald!
Det vil sige uanset om der svares, vil der blive ringet tre gange i alt til hvert nummer. Der ringes op i 5 sekunder og beskeden afspilles i 30
sekunder. Dette er fast og kan ikke ændres.

17. Valg af tilkoblingstilstand
Uden indgangsforsinkelse: Adgangskode +

På fjernbetjening

Alarmen går med det samme.

Med indgansforsinkelse:

Adgangskode +

På fjernbetjening

Alarmen går efter 15 sek.

Ding-Dong (intet opkald)

Adgangskode +

På fjernbetjening

Der lyder ding dong ved bevægelse.

Frakobling :

Adgangskode +

På fjernbetjening

Alarmen helt frakoblet.

O‐NET INFO
Flere O‐NET dele kan tilmeldes efter samme metode. Der kan tilsluttes yderlige 9 dele.
Se video der viser installation på vor hjemmeside
www.gripo.dk
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