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Inledning
FLEX/FLEX+ är en programmerbar larmkontrollpanel som du kan använda för
att skydda ditt hem eller ditt företag med säker och tillförlitlig inbrottsdetektion.
Systemet kan anpassas helt av installatören så att det fungerar på bästa möjliga
sätt för din livsstil eller dina arbetsrutiner. Om dina behov ändras kan installatören
ändra systemkonfigurationen så att du får bästa skydd samtidigt som systemet
förblir lätt att använda.
Ett larmsystem kan bara skydda dig och din egendom om du använder det på
rätt sätt. Ta dig tid att läsa igenom instruktionerna noggrant så att du får största
möjliga nytta av ditt larmsystem och slipper falsklarm.
Kom ihåg: Ett larmsystem skyddar bara mot inkräktare om det är korrekt
aktiverat. Kom alltid ihåg att aktivera systemet fullständigt eller delvis efter behov.
VARNING! Det finns inga delar innanför larmsystemets hölje som
användaren kan utföra service på. Överlåt all service till kvalificerade
larmservicetekniker.

Modeller
Det finns sex modeller i serien Galaxy Flex/Flex+:




Grad 2


FX020



FX050



FX100

Grad 2/3


FX020+



FX050+



FX100+

Beroende på hölje är modellerna endast tillgängliga som grad 2 eller valbara
som grad 2/grad 3

Den här handboken tar upp alla modeller i sortimentet och informerar om
skillnader mellan modeller, om tillämpligt.
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Styra larmsystemet
Användare
Varje person som använder systemet kallas Användare och har en unik identitet
i form av en PIN-kod, en prox-tagg eller en trådlös bricka, eller en kombination
av alla tre. Du kan tilldela användarna olika tillträdesnivåer så att de kan styra
specifika larmsystemfunktioner. Användarinställningarna beskrivs under
Menyåtkomst i handboken.

Panelstyrning
Du kan styra larmsystempanelen på ett av tre sätt:


Ange en PIN-kod på en manöverpanel och tryck på funktionsknapparna.



Håll upp en giltig prox-tagg mot en prox-läsare eller MAX-läsare.



Tryck på en knapp på en särskilt krypterad trådlös bricka.

Med metoderna ovan kan du aktivera och inaktivera systemet för dagligt bruk, men
du måste använda en manöverpanel för att återställa systemet efter ett larm- eller
feltillstånd. På manöverpanelen kan du också:


visa händelseloggen



programmera användarkoder



utesluta zoner från systemet tillfälligt.

Grupper
I större system är det ofta nödvändigt eller praktiskt att dela upp systemet i flera
områden eller grupper som kan aktiveras och inaktiveras var för sig av olika
användare. Grupper kan bara ställas in av en installatör. Systemet kan delas
upp i maximalt 16 grupper som kan styras separat (beroende på panelversion).
Om systemet har ställts in med grupper bör du också läsa anmärkningarna
om grupper i den här handboken.
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Manöverpanel
Systemet har minst en manöverpanel Mk8.

LCD-manöverpanel Mk8

Med sifferknapparna kan du ange PIN-koder och ändra alternativ.
Funktionsknapparna på sidan har följande funktioner:
A►

Bläddra framåt i en lista eller på en meny och aktivera systemet fullständigt.

B◄

Bläddra bakåt i en lista eller på en meny och aktivera systemet delvis.

ent

Spara en inställning eller aktivera det kommando som visas.

esc

Avbryta en åtgärd eller återgå till föregående menyalternativ.

PIN-koden är som standard 1234 för Flex-systemet (grad 2) och 12345 för
Flex+-systemet (grad 3). Ändra koden så snart som möjligt. Välj en PIN-kod
som är lätt att komma ihåg, men undvik sifferkombinationer som kan vara lätta
att gissa för en inkräktare.
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Prox-taggar och prox-kort
Prox-taggar och prox-kort innehåller
ett mikrochip som har ett unikt
serienummer. Numret läses och
identifieras av systemet när du håller
upp taggen eller kortet mot en proxläsare. Med prox-taggar och prox-kort
kan du bara aktivera och inaktivera
systemet. Prox-läsare är oftast inbyggda
i höljet på en manöverpanel och känns
igen på prox-symbolen som visas
i diagrammet.
Obs! Prox-taggar och prox-kort
kan också användas med
MAX4-läsare.

Trådlösa brickor
Brickor är bärbara styrenheter som kan fästas på en nyckelring. Med dem kan du
aktivera och inaktivera systemet med en knapptryckning och de kan programmeras
för fler funktioner i vissa fall. Du kan använda dem var som helst på området
förutsatt att de är inom räckhåll för systemets radiomottagare.

TCC800M
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Aktivera systemet – fullständig/delvis
aktivering
Kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda innan du aktiverar systemet.
Systemet kan inte aktiveras om det har gått ett larm tidigare och det inte har återställts.
Delvis aktivering liknar fullständig aktivering, men vissa detektorer som valts
ut i samråd med installatören utesluts. Systemet kan också programmeras av
installatören så att det inte hörs några utgångstoner under aktiveringsperioden
(tyst aktivering).
Så här aktiverar du hela systemet:
1. Gör något av följande:


Manöverpanel: Ange PIN-koden och tryck på A för fullständig aktivering
Ange PIN-koden och tryck på B för delvis aktivering



Bricka:

Tryck på
Tryck på

(för fullständig aktivering).
(för delvis aktivering).



Prox-tagg eller prox-kort: Håll taggen eller kortet mot prox-symbolen/
MAX4-läsaren i tre sekunder (endast fullständig aktivering).
En 30 sekunders utgångstimer börjar och en fast ton hörs.

FULLT PÅSLAG 30
■■■■■■■■□□□□□□□□

ZON PÅSLAG

30

■■■■■■■■□□□□□□□□

(Ett av dessa meddelanden visas på skärmen)
2. Gå ut genom den bestämda utgångsvägen och stäng dörren.
När utgångstimern har gått ut följer en fem sekunders aktiveringsperiod.
Sedan bekräftas aktiveringen av två pip.

Öppen zon

1044

Så här avbryter du aktiveringen under utgångstiden:
 Gör något av följande:
 Manöverpanel: Tryck på esc.



Bricka: Tryck på
(den andra knappen uppifrån).
Prox-tagg eller prox-kort: Håll taggen eller kortet framför proxsymbolen eller MAX4-läsaren.
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Bricka TCC800M
TCC800M är en flerfunktionsbricka. Beroende på hur installatören
har konfigurerat brickan kanske du inte har tillgång till alla
funktioner som beskrivs i tabell 1 nedan.
Tabell 1 TCC800M knappkombinationer
Knappkombinationer Funktion

Kommentarer

Fullt påslag
Inaktivera alla
Adresspåslag

Nattinställning

När du trycker på en eller flera knappar
blinkar lysdioderna tills panelen svarar.
Om svaret är positivt lyser de aktuella
lysdioderna i tre sekunder.
Om svaret är negativt slutar de aktuella
lysdioderna blinka och stängs av.
Lysdioderna pulserar långsamt när
du trycker på knappen Inaktivera alla.

och

Panik (håll ned knapparna
i tre sekunder)

och

Anpassad funktion

Installatören kan informera om den
här funktionen är aktiverad.

Fråga efter status

Returnerar panelens aktiveringsstatus
(se tabellen Panelstatus nedan)

< 3 sek.
> 3 sek.

Om systemstatus efterfrågas enligt ovan visas status i TCC800M enligt tabellen nedan.
Tabell 2 Panelstatus
Kommentarer

Panelstatus
(grupper inaktiverade)

Panelstatus
(grupper aktiverade)

Fullt påslag

Alla grupper: fullt påslag Lysdioderna blinkar tills panelen svarar.
Om svaret till TCB är positivt lyser
Alla grupper: av
lysdioderna i tre sekunder.
Om svaret är negativt slutar lysdioderna
Alla grupper: delvis
blinka och stängs av.
aktivering

Av
Delvis aktivering
Ej tillämpligt

Grupper har olika status

Lysdioder på för fullständig aktivering
och delvis aktivering.

Aktivering pågår

Aktivering pågår

Slutar blinka med alla lysdioder
avstängda.

Återställning krävs

Återställning krävs

Alla lysdioder blinkar på och av.
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Aktivera med fel
Normalt är det inte tillåtet att aktivera med fel, men det går om systemet
är programmerat för det och du har rätt användaråtkomstnivå.
Om det finns aktiva fel när du försöker aktivera via manöverpanelen visas
ett meddelande om ignorering av fel:

2 FEL
(< >) för kontr.

alternerande
text

2 FEL
ENT för att fortsätta

Så här aktiverar du när det finns ett eller flera fel:
1. Bläddra igenom felen. Om du kan ignorera ett fel visas alternativet Påslag som
i exemplet nedan.

VARNING-NÄTFEL
ent = PÅSLAG
2. Tryck på ent om du vill ignorera felet för en enstaka aktiveringsperiod och
låta systemet aktiveras. Om det finns mer än ett fel upprepar du processen
för varje fel.

Inaktivera systemet
Så här inaktiverar du systemet:
1. Gå in i det skyddade området via den bestämda ingångsvägen. En
tidsbegränsad ingångsperiod börjar och en pulston hörs.
2. Gör något av följande:


Manöverpanel: Ange användarkoden och tryck på ent †.



Bricka: Tryck på



Prox-tagg eller prox-kort: Håll taggen eller kortet framför prox-symbolen
eller MAX4-läsaren.

(den andra knappen uppifrån).

† I PD6662-kompatibla system i Storbritannien får inte en användarkod användas
för att inaktivera systemet. Prox-kort eller prox-tagg måste användas i stället.
En användarkod kan bara användas efter att ett larmtillstånd har inträffat.
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Avbryt ett larm
Processen för att avbryta ett larm liknar den vid inaktivering av systemet. Om
en trådlös bricka eller en prox-tagg har använts kan du dock bara visa larm på en
manöverpanel om du först anger användarkoden och sedan följer instruktionerna
på skärmen. Bara vissa användare kan återställa systemet efter ett larmtillstånd.
Installatören berättar vilka användare som kan göra det.

Återställ ett larm
Vissa användare kan återställa, fel och sabotage och andra händelser kräver att
en installatör återställer dem. Om du inte kan göra en återställning kan du kanske
fortfarande åsidosätta tillstånd som inte har återställts när du aktiverar panelen.
Du kan behöva kontakta installatören för att återställa vissa tillstånd.
Så här återställer du larm, fel och sabotage:
1. Åtgärda orsaken till felet.
2. Ange en godkänd PIN-kod eller en anti-kod.
3. Granska och återställ larmtillstånden på manöverpanelen. Om din användarnivå
inte tillåter att du gör det ber du en användare med högre nivå att göra det.

Varningstillstånd
Om ett feltillstånd inträffar när systemet inte är aktivt hörs stötvisa pipsignaler från
panelen.
Så här åtgärdar du ett varningstillstånd:
1. Ange din PIN-kod vid närmaste manöverpanel. Orsaken till varningen visas på
manöverpanelen.
2. Bläddra bland meddelandeskärmarna med

A

och B.

3. Om tillståndet har avhjälpts trycker du på ent eller esc om du vill återställa
feltillståndet. Ett feltillstånd kan inte återställas om det inte har avhjälpts
eller om det inte har granskats av en användare.
4. Ring installatören och be om hjälp om du inte kan åtgärda feltillståndet.
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Aktivera och inaktivera grupper
Det går att dela upp larmsystemet i separata områden eller grupper som kan
aktiveras och inaktiveras var för sig. Användare kan tilldelas:


åtkomst till olika kombinationer av grupper



möjlighet att aktivera och inaktivera alla grupper tillsammans, eller att välja
enskilda grupper att aktivera och inaktivera.

Aktivera och inaktivera utan gruppval
Aktivering och inaktivering utan gruppval följer standardproceduren på
föregående sidor.

Aktivera och inaktivera med gruppval
Aktivering startas som vanligt med en kod, tagg eller bricka. Därefter visas
ett urval av grupper och deras respektive nuvarande status.

System med flera grupper
De större Flex och Flex+-systemen har fler än 8 grupper som visas på
manöverpanelen i block om 8 grupper. Tryck på A eller B -tangenten för att
visa alla gruppblocken. Tryck på tangent 1–8 om du vill växla status för
gruppen i blocket.
Så här aktiverar och inaktiverar du med gruppval:
1. Starta aktiveringen eller inaktiveringen enligt beskrivningen tidigare i handboken.
2. Välj ett alternativ för varje grupp. Tryck på rätt gruppnummer om du
vill bläddra genom de möjliga alternativen. Ett exempel visas nedan:

PÅSLAG
Grupper

A12345678
ARRPPPFF

Alternativen är:
A = Av
R = Redo
F = Fel (gruppen inaktiverad och minst en zon öppen)
P = (blinkande) grupp vald för aktivering
P = (fast) gruppen redan aktiverad
3. Tryck på ent om du vill aktivera den status som visas.
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Om en kod, bricka eller tagg/kort används medan en ingångstimer går eller ett
larm pågår, inaktiveras den aktiva gruppen omedelbart, utan att det krävs någon
statusändring på manöverpanelen.

Snabbval för larm
Om installatören aktiverat det kan du skicka följande larm genom att trycka på en
kombination med två knappar samtidigt:


BL (bråklarm) – tryck på  och 2



Nödlarm – tryck på  och 5



Brandlarm – tryck på  och 8

Sänd test
Använd det här testet för att bekräfta att kommunikationsvägen till larmcentralen
fungerar korrekt.
Så här kör du ett kommunikationstest:
1. Tryck på  och 0 samtidigt.
Ett meddelande visas på manöverpanelen som bekräftar att åtgärden lyckats eller
misslyckats.
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SMS-fjärrstyrning
Om Flex/Flex+-systemet har en fungerande GSM-modul kan användaren styra
systemet genom att skicka särskilda SMS-meddelanden till GSM-modulens
telefonnummer. Observera att styrning via SMS kanske inte uppfyller
kraven i EN50131.
SMS-styrning måste aktiveras av installatören.

Kommandoformat
Följande kommandon kan skickas som SMS till kontrollpanelen:
Funktion

Kommando

Fråga om systemstatus

Lämna tomt

Aktivera system

s

Zonaktivera system

p

Avaktivera system

u

Ignorera grupp
Begär lista på kommandon

i
hjälp

Struktur på SMS-meddelande
Det SMS-meddelande som skickas till panelen måste ha följande struktur:
ANVÄNDAR-PIN <mellanslag> Kommando
Obs! Observera att flera aktiverings-/avaktiveringskommandon kan skickas för
gruppsystem, ett för varje grupp. Använd kommandot ”I” när status för den
gruppen inte ska ändras.
Exempel: begär systemstatus – ”1234”
Exempel: Aktivera hela systemet – ”1234 s”
Exempel: Exempel: Avaktivera grupp 2 i ett 4-gruppsystem – ”1234 iuii”
Meddelandet måste skickas till telefonnumret som hör till det SIM-kort som är
installerat i kontrollpanelen.

Panelsvar
Panelen svarar alltid avsändaren med ett SMS-meddelande som bekräftar ny status.
Obs! SMS-kontroll är bara så tillförlitlig som SMS-tjänsten där du befinner dig
är. Nätleverantören kan tappa bort SMS-meddelanden.
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Menyläge
Så här öppnar du menyläget:
 Ange PIN-koden och tryck sedan på ent. Den första menykategorin visas.

10 = PÅSLAG
[ent] = Välja
Då kan du:


navigera på menyerna med bläddringsknapparna (A och B), knappen ent och
knappen esc.



hoppa till specifika menyalternativ direkt genom att skriva alternativets
nummer och trycka på ent.

En översikt över alla tillgängliga funktioner visas nedan. Du kanske inte kan
använda alla funktioner som styrs av din användartyp, som du ställer in i Nivå
(42 ent 2 ent).
Tabell 3 Menyåtkomst
10 = Påslag

20 = Skärm

30 = Test

40 = Modifiera

11 = Uteslutna adr

21 = Visa adresser

31 = Gångtest

41 = Tid och datum

12 = Påslag

22 = Händelsereg.

32 = Utgångar

42 = Koder

13 = Adresspåslag

23 = System

43 = Sommartid

14 = Tvångspåslag

24 = Print

44 = Spår

15 = Signal

25 = Max händelser

45 = Timer kontr.

16 = Direkt påslag

46 = Uteslut grupp

17 = Tyst adresspåslag

47 = Fjärransl.

18 = Skalskydd på

48 = Serv.tilltr.

19 = Alla grupper på

Funktionen för varje menyalternativ beskrivs på följande sidor.
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Uteslutna adr (11 ent)
Använd det här alternativet om du vill inaktivera en detekteringszon tillfälligt.
Du kan till exempel inaktivera en rörelsedetektor när du lämnar hunden hemma.
Uteslutningen gäller bara för en aktiveringsperiod och återställs automatiskt
när systemet stängs av.
Så här utesluter du en viss zon:
1. Välj Uteslutna adr. Den första zonen som kan uteslutas visas.
2. Bläddra till den zon som ska uteslutas.
3. Tryck på #. Meddelandet i nedre vänstra hörnet ändras till Utesluten.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill utesluta fler zoner.
5. När du har valt alla zoner som ska uteslutas gör du något av följande:


Tryck på ent om du vill aktivera med uteslutna zoner.



Tryck på esc om du vill spara de uteslutna zonerna till en senare
aktivering.

Påslag (12 ent)
Använd det här alternativet om du vill starta en tidsinställd rutin för fullständig
aktivering. Det har samma effekt som att ange en PIN-kod och trycka på A.

Zon-påslag (13 ent)
Använd det här alternativet om du vill starta en tidsinställd rutin för delvis
aktivering enligt beskrivningen ovan.

Tvångspåslag (14 ent)
Alternativet är inte tillgängligt.

Signal (15 ent)
Använd det här alternativet om du vill försätta en eller flera zoner i signalläge.
När signalläge är aktiverat för en zon piper de inbyggda högtalarna två gånger
varje gång detektorn i zonen aktiveras. Funktionen kan till exempel användas
i en butik för att signalera att en kund har kommit in.

Direkt påslag (16 ent)
Använd det här alternativet om du vill aktivera alla zoner omedelbart. Ingen
ljudsignal hörs och ingen utgångstid gäller.
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Tyst zon-på (17 ent)
Använd det här alternativet om du vill aktivera alla zoner som har attributet Zon på
aktiverat. En normal tidsbegränsad utgångsprocedur sker utan ljudsignaler. Om ett
larm startar under en normal tyst aktivering, till exempel ett brandlarm, återgår
systemet till normal drift.
Om gruppläget är aktiverat påverkas inte några andra gruppers aktiveringsalternativ
av att Tyst zon på används i en grupp.
När du inaktiverar efter Tyst zon på hörs ett dubbelpip.

Skalskydd på (18 ent)
Använd det här alternativet om du vill aktivera systemet helt eller delvis. Systemet
aktiveras:


helt om utgångstiden avslutas manuellt via zonåtgärden Sista eller Spec. –på.



natt om utgångstiden får gå tills den är slut.

Alla grupp på (19 ent)
Använd det här alternativet om du vill starta en tidsinställd aktivering av alla
grupper som är tilldelade användarkoden. Inget gruppval erbjuds. Manöverpanelens
gruppbegränsning avgör vilka grupper som aktiveras när alternativet väljs.


Om manöverpanelen inte har någon gruppbegränsning aktiveras alla grupper
som är tilldelade användaren, förutsatt att det finns minst en gemensam grupp
tilldelad till manöverpanelen.



Om manöverpanelen har en gruppbegränsning kan bara de grupper som är
gemensamma för användaren och manöverpanelen som alternativet valdes
på aktiveras.

Visa adresser (21 ent)
Använd det här alternativet om du vill visa status för varje enskild detekteringszon
i systemet.
När du väljer alternativet visas den första systemzonen enligt nedan:
status

1001
ZON1

STÄNGD

funktion

1001
ZON1

SISTA UT

På den översta raden visas zonens adress och aktuella status (öppen, stängd osv.)
och du kan ändra zonfunktionen.
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Obs! Om grupper är aktiverade visas gruppen efter zonadressen.

1001A1
ZON1

STÄNGD

På den nedersta raden visas zonens beskrivning för att underlätta identifiering.
Använd A och B om du vill bläddra till andra zoner i systemet.
Tryck på # om du vill visa mer diagnostisk information för zonen. Det kan
krävas för felsökning när du pratar i telefon med larminstallatörsföretaget.

Händelsereg. (22 ent)
Om du väljer det här alternativet visas systemets händelselogg. I loggen registreras
alla händelser som sker i systemet och den används för att spåra händelseförlopp
under inbrott eller när ett fel ska spåras.
När du väljer alternativet visas den senaste händelsen på skärmen enligt nedan:
händelsetid

händelsedatum

09.51 TIS 18 maj
1021+
Inbrott
händelsekälla

händelsetyp

Bläddra bland händelserna med A och B.
Håll ned bläddringsknapparna om du vill bläddra genom händelserna en dag
i taget. Bara datum visas medan du bläddrar.
Tryck på # om du vill visa mer information när det finns.
Obs! Om grupper är aktiverade kan du välja vilka grupper som ska visas innan
du öppnar loggen.
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System (23 ent)
Med det här alternativet kan du se en översikt över systemets konfiguration.
Två rader information visas i taget.
Grupper

Grupp 1 till 8 visas om aktiverat

Gruppstatus

A = Av, P = På, Z = Zon-påslag och L = Spärr för
varje grupp som visas

Version

Programversion

Monterade RIO

Inkluderar inbyggda RIO

Använda koder

Inkluderar manager-koder, servicekoder och
fjärrkoder

Monterade brickor

1 till 8

Kommunikationsenheter

1 till 7 (GSM, ISDN, Ethernet-enhet, Int telemodul,
USB, ljudmodul)

Skrivare

0 till 1 (skrivargränssnittsenhet)

MAX-moduler

Visar hur många MAX-moduler det finns i systemet

DCM-moduler

Visar hur många dörrkontrollmoduler det finns
i systemet

MUX-moduler

Visar hur många MUX-moduler det finns i systemet

RF Portal

Visar hur många RF Portal det finns i systemet

Panelplats

Upp till 16 tecken som anges av installatören

Grundinställning

Visar grundinställning för språk och land

Print (24 ent)
Använd det här alternativet om du vill skriva ut systeminställningar när en skrivare
är ansluten till systemet.
På undermenyn finns följande alternativ:
1 = Koder

Skriver ut en lista över alla användare i systemet

2 = Zoner

Skriver ut en lista över alla zoner i systemet

3 = Logg

Skriver ut händelseloggen

4 = Alla

Skriver ut alternativ 1, 2 och 3

När du har valt ett alternativ visas ett meddelande om att utskrift pågår.
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Max händelser (25 ent)
Använd det här alternativet om du vill visa information från händelseloggen
om åtkomstkontrollhändelser. Händelserna kan också filtreras efter:


Enskilda DKM- och MAX-läsare



Enskilda användare



Datum

Gångtest (31 ent)
Använd det här alternativet om du vill visa testade och otestade zoner och aktivera
en gångtest. Vi rekommenderar att du gör en gångtest i månaden.
Så här testar du alla zoner:
 Tryck på 2 ent 2 ent 1 ent.
Så här testar du alla valda zoner:
1. Tryck på 2 ent 2 ent 2 ent. Den första zonen visas med zonnummer
och beskrivning på översta raden. Teststatus visas på nedersta raden.
2. Tryck på # om du vill välja den zon som visas för testet. Meddelandet
i nedre hörnet ändras därefter.
3. Navigera till och välj andra zoner att testa.
4. När du har valt alla zoner du vill testa startar du testet med ent eller
avbryter med esc.
När ett test har startat piper de inbyggda högtalarna två gånger om någon
detektor som ingår i testet aktiveras. Zonens nummer och beskrivning visas på
manöverpanelen. Om mer än en zon aktiveras samtidigt kan du visa alla aktiva
zoner med bläddringsknapparna.
Obs! Kontrollera att trådlösa detektorer som testas inte störs på tre minuter innan
testet aktiveras. Det beror på att trådlösa rörelsedetektorer går till viloläge
efter en aktivering för att spara batteritid under upprepade aktiveringar.
Så här avslutar du gångtestet:
 Tryck på esc.
Alla gångtestade zoner registreras i händelseloggen.
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Utgångstest (32 ent)
Använd det här alternativet om du vill testa den externa sirenen och blixtljuset.
Så här testar du en siren eller ett blixtljus:
1. Välj siren eller blixtljus och tryck på ent. Enhetens läge (på eller av) visas.
2. Tryck på ent om du vill testa enheten genom att växla dess status av/på.
3. Tryck på esc om du vill avsluta testet.

Tid och datum (41 ent)
Använd det här alternativet om du vill ställa in systemets tid och datum. Det finns
två underalternativ; A=TID och B=DATUM.
Ange tiden med 24-timmarsklocka (hh:mm) och datum i sexsiffrigt format
(dd/mm/åå).

Koder (42 ent)
Systemet kan ha upp till 248 användare med följande användarkoder tilldelade:
Modell

Standardanvändare

FX020+

1 till 20

†

Valvkoder

Patrulleringskoder

Huvudsäkerhetskod

21

22

23

FX050+

1 till 93

94-96

97

98

FX100+

1 till 241

242-246

247

248

†

Om installatören har skapat en patrulleringskod minskar antalet tillgängliga
standardanvändare med en. Den sista standardanvändarkoden på modellen
som används (20, 93 eller 241) används för patrulleringskoden.
Du kan ge varje användare en PIN-kod, en trådlös bricka och/eller en prox-tagg.
När användarna har fått sina PIN-koder kan de ändra dem själva. Du kan också
tilldela en åtkomsttyp som styr vad användaren får och inte får göra.
Tryck på 42 ent 1 ent om du vill visa användare. Uppgifterna för den första
användaren visas. Nedan visas ett typiskt exempel:
användarnummer

användarnamn

RF-bricka
tilldelad

□ = ingen tilldelad PIN-kod
■ = tilldelad PIN-kod

001 ANVÄNDARE
R □ m
L3 A *12345678
användartyp (användarnivå)
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gruppval

tilldelade grupper

prox-tagg
tilldelad

Använd A och B om du vill bläddra till andra användare.
Tryck på ent om du vill visa alternativ för den användaren. Kod Siffror
visas först. Använd A och B om du vill bläddra bland alternativen.
De flesta användarna har bara åtkomst till alternativet för PIN-koden.
De programmerbara alternativen för varje användare listas nedan,
beroende på användarnivå:
01 = Kod Siffror

Välj det här alternativet om du vill ange en ny PIN-kod med fyra, fem eller
sex siffror.
Flex+ (grad 3) accepterar endast PIN-koder med 5 eller 6 siffror.
02 = Nivå

Använd det här alternativet om du vill tilldela någon av följande användartyper:
0 = Vakt†

Registreras i händelseminnet – inga andra alternativ

†

1 = Vakt

Kan bara aktivera systemet och ändra sin egen
PIN-kod

2 = Lokalvårdare†

Kan bara aktivera och inaktivera systemet och
ändra sin egen PIN-kod

3 = Användare

Menyalternativ: 11–19

4 = Användare

Menyalternativ: 11–25

5 = Användare

Menyalternativ: 11–32

6 = Manager

Menyalternativ: 11–48

† Ingen åtkomst till menyfunktioner
Obs! Alla nivåer utom 0 = Vakt kan ändra sin egen PIN-kod
03 = Namn

Använd det här alternativet om du vill tilldela en användare en sex tecken
lång etikett för att underlätta identifieringen i händelseloggen.
04 = Schema

Använd det här alternativet om du vill tillåta att en användare aktiverar
och inaktiverar systemet under AV-perioden i ett tilldelat veckoschema.
Ställ in alternativet på 0 = Ingen om en PIN-kod alltid ska användas.
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05 = Grupper

Om grupper har aktiverats kan du redigera grupperna som du har åtkomst till.
Siffrorna som visas på skärmen anger vilka grupper användaren har åtkomst
till. Tryck på motsvarande sifferknapp om du vill aktivera eller inaktivera
en grupp. Tryck på  -knappen för att tilldela gruppval till användaren.
Gruppval: Användare kan vara tilldelade flera grupper men kan också välja
vilken av de tilldelade grupperna de vill visa, aktivera eller inaktivera. Du tilldelar
gruppval genom att trycka på  samtidigt som du tilldelar användaren grupper.
Flera gruppval: De större Flex och Flex+-systemen har fler än 8 grupper som
visas på manöverpanelen i block om 8 grupper. Tryck på A- eller B-tangenten
för att visa alla gruppblocken. Tryck på tangent 1–8 om du vill växla status för
gruppen i blocket.
Kortnummer = 06

Använd det här alternativet om du vill tilldela ett kort-, tagg- eller bricknummer
till en användare och registrera det i systemet. Kortnumret kan innehålla något
av följande:


serienumret från ett tillträdeskontrollkort



serienumret på kortet/brickan/taggen



den dekrypterade koden för kort eller taggar som lästs in i systemet
för användning med KeyProx.

07 = MAX-funktion

Med det här alternativet kan du tilldela ett enda menyalternativ till ett kort,
en bricka, en tagg eller en knapp. Du måste vara behörig att få åtkomst till
menyalternativet som är tilldelat MAX.
Så här tilldelar du ett nytt alternativ:
1. Gör något av följande:


Tryck på A eller B tills önskat alternativ visas.



Ange alternativets nummer direkt.

2. Godkänn valet med ent.
08 = Max-manöverpanel

Menyalternativet som tilldelas MAX-kortet kan begränsas till att fungera på endast
en manöverpanel. När det här alternativet väljs visas  , vilket indikerar att ingen
manöverpanel har specificerats.
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Så här specificerar du en manöverpanel:
1. Tryck på #. Adressen till systemets första manöverpanel visas.
2. Välj önskad manöverpanel med

A

eller B och tryck sedan på ent.

Obs! Adressen till den manöverpanel som används indikeras av en svart fyrkant
som blinkar över den första siffran i manöverpanelens adress.
09 = Mallar

Alla som använder systemet måste tilldelas en åtkomstmall. En åtkomstmall är
en lista med grupper och scheman som styr kortåtkomst genom dörrar och kan
tilldelas flera användare. Med åtkomstmallar kan systemet programmeras snabbare
och enklare. Om flera dörrar till exempel går till samma grupp eller område, får
användaren tillträde till alla dessa dörrar i ett programmeringssteg. Mallar skapas
med alternativ 45.6 och består av veckoscheman som skapas med alternativ 65.1.
10 = Radiobricka

Med det här alternativet kan du registrera en bricka i systemet (underalternativ
1 = Lär bricka). Brickor kan tilldelas högst 248 användare och kan programmeras
för att aktivera och inaktivera systemet, aktivera paniklarm eller både och.
Dessa alternativ kan begränsas av lokala restriktioner.
11 = Kamera

Använd det här alternativet för att aktivera kameror för att ta en bild av utgången
när den här användaren aktiverar systemet.
12 = Temporär kod

Med alternativet Temporär kod kan en tillfällig PIN-kod tilldelas en användare.
Efter att ha valt det här alternativet, ange det antal dagar (0-99) som koden ska vara
aktiv. Standardinställningen 0 indikerar att koden är permanent. En temporär kod
upphör att gälla och tas bort från kodlistan vid midnatt efter det angivna antalet
dagar. En kod som tilldelats som Temporär kod indikeras på användarkodskärmen
med ett ^-tecken mellan användarnumret och -namnet, t.ex. 001^ ANVÄNDARE.
Obs! Manager-, tekniker- och fjärrkoder kan inte tilldelas som temporära koder.
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Byte av PIN-kod
Om du vill programmera en kod för byte av PIN-kod, välj alternativet Temporär
kod och tryck på *-knappen istället för att ange antal dagar för en temporär kod.
Tryck på ent-knappen för att godkänna programmeringen och återgå till den
föregående menynivån. En kod som tilldelats genom kodbyte indikeras på
användarkodskärmen med en * mellan användarnumret och användarnamnet,
t.ex. 001 * ANVÄNDARE. Om en användare tilldelas funktionen kodbyte
i alternativet Temporär kod, måste användaren ange en ny PIN-kod efter en
förutbestämd tidsperiod, annars upphör PIN-koden att gälla och fungerar sedan
inte. En påminnelse (1-28 dagar) om att PIN-koden måste ändras kan tilldelas
med alternativet Kodbyte varn.. Användaren uppmanas då att ange en ny kod
när den utgående koden anges under kodbytesvarningsperioden (utom under
systeminaktivering). Den nya PIN-koden måste bestå av fyra till sex siffror och
måste skilja sig från andra gällande koder. Den nya PIN-koden måste anges på
nytt, och om den godkänns tas användaren tillbaka till startsidan. Om esc-knappen
trycks ned, eller den nya PIN-koden som anges är ogiltig, kan användaren fortsätta
att använda panelen som vanligt. Nästa gång PIN-koden anges, visas en
uppmaning om att byta PIN-kod.
Obs! Om användaren inte anger en ny PIN-kod innan kodbytesvarnings-perioden
har gått ut, raderas PIN-koden vid nästa inaktivering av systemet.

Kodbyte Varn. (42 ent 2 ent)
Med det här alternativet bestäms antalet dagar för påminnelse innan
utgångsdatumet för användarkoder som programmerats som byte av PIN-kod.
Under påminnelseperioden uppmanas användare att ange en ny kod när de
knappar in den utgående PIN-koden. Standardperioden är 99 dagar, med ett
programmerbart intervall mellan 1-99. Om användaren inte anger en ny kod innan
kodbytesvarnings-perioden har gått ut, raderas koden vid nästa inaktivering av
systemet.
Obs! Kodbyte Varn. avslutas den sista dagen i månaden och PIN-koden förfaller
den första dagen i den efterföljande månaden.
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Kortanvändare (42 ent 3 ent)
Med det här alternativet kan du ställa in taggar och kort i systemet för olika
användare. Det finns sju underalternativ.
1 = Lägg till serie

Använd det här alternativet om du vill börja registrera och visa användare och tagg
för varje visning. När du serieregistrerar (tilldelar användare taggar automatiskt)
ökar panelen användarnumren, med början från Start serie. Detta görs för varje
ny tagg som hålls upp mot den DKM som tilldelats som kortinläsare.
2 = Testa serie

Använd det här alternativet om du vill kontrollera det taggnummer som sparats
i panelen för varje tagg som hålls upp mot kortinläsaren. Det kan också användas
för att gå direkt till användarprogrammeringsdetaljerna som är tilldelade taggen
som hålls upp.
3 = Ta bort serie

Använd det här alternativet om du vill ta bort kortnummer från registreringen.
Du får en varning innan borttagningen görs.
4 = Starta serie

Använd det här alternativet när du vill ställa in det första användarnumret
i registreringen.
5 = Stopp serie

Använd det här alternativet om du vill ange det sista användarnumret
i registreringen.
6 = Kortinläsare

Ange vilken DKM-läsare som ska användas för registreringen. Tryck på  om du
vill återställa systemet till standardläsaren.
7 = Mallanvändare

Använd det här alternativet om du vill ändra en användares behörighet och ickeunika attribut till en mall när du använder funktionen 1 = Lägg till serie.
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Meddela användare (42 ent 5 ent)
Använd det här alternativet om du vill skicka utvalda händelser till maximalt tre
olika mobiltelefonnummer via SMS-meddelanden. Detta kan konfigureras med
antingen den interna Telecoms-modulen eller med GSM-modulen om sådan finns.
Den här funktionen kräver att korrekt SMS-centralnummer programmeras av
installationsteknikern.

Sommartid (43 ent)
Alternativet är inte tillgängligt, sommartid justeras automatiskt efter tidzon.

Spår (44 ent)
Det här alternativet registrerar:


Den senaste larmutlösningen.



Detaljer om systemaktivering och systeminaktivering omedelbart före och
efter larmutlösningen.



De första fem händelserna under larmutlösningen.

Informationen finns kvar i spårningen tills nästa larm utlöses.
Om du vill visa ytterligare information om vissa händelser trycker du på # när
alternativet Spår är öppet. För användarhändelser visas manöverpanel, användarnivå
och aktuell grupp. För larmhändelser visas zonbeskrivning om det finns.
Tryck på  om du vill skriva ut det spår som visas. Tryck på esc om du vill
avbryta utskriften.

Timer kontr. (45 ent)
Med det här alternativet kan du visa och styra scheman och helger.

Uteslut grupp (46 ent)
Med det här alternativet kan en typ 6-användare grupputesluta alla uteslutningsbara
zoner som är öppna när den bekräftade tiden för en eller flera grupper går ut.

Fjärransl. (47 ent)
Använd det här alternativet om du vill starta ett fjärrservicesamtal som krävs
av installationsföretaget. Det gör att larmsystemet kan fjärrövervakas och
programmeras om av installatören.
VARNING! Använd bara det här alternativet om installatören uppmanar dig
att göra det.
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Serv.tilltr. (48 ent 1 ent)
Använd det här alternativet om du vill ge en installatör eller servicetekniker åtkomst.
Så här beviljar du åtkomst:
1. Ange din PIN-kod för nivå 6.
2. Tryck på 48 ent 1 ent 1 ent. Teknikern har fem minuter på sig att ange sin
egen kod.

Zonreferenstabell
ZON
RIO 00

FUNKTION

BESKRIVNING

SIGNAL

UTESLUT

DEL

1001
1002
1003
1004

RIO 01

1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
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Regelefterlevnad
Den här produkten är lämplig för användning i system som uppfyller kraven
i EN50131-1:2006 och A1: 2009 och PD6662: 2004 & 2010.
Den här produkten har testats enligt kraven i EN50131-3: 2009 av CNPP
Säkerhetsgrad:

2 - FX020/FX050/FX100

Säkerhetsgrad:

3 - FX020+/FX050+/FX100+

Miljöklassificering:

II

Godkännanden
NF&A2P grad 3, alternativ 0
NF324-H58, EN50131-6
IP:41/IK:06 – Miljöklassificering klass II
FX020+ certifikatnummer 1201420031A0
FX050+ certifikatnummer 1201420030A0
FX100+ certifikatnummer 1201420029A0
www.cnpp.com och www.marque-nf.com

Viktigt: För att uppfylla grad 3-nödläge måste användning av den förpackade
RF Portal (C079-2) eller den ej förpackade RF Portal (C073-00-01) begränsas
till användning med följande RF-brickor med andra RF-enheter:


TCB800M



TCB8M



TCC800M



TCC8M



TCE800M



TCE8M
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Installatörsuppgifter
Namn

Adress

Telefon
Kontorstid
Övrig tid
Kundnummer
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