Bruksanvisning för ditt larmsystem
System: Domonial

Sector Alarm
Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm!
Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i
den dagliga användningen. Läs gärna igenom den för att få tips om
hur du kan använda larmet.
Vi vill att du ska ha nytta av larmet i många år
och att det ska öka tryggheten i vardagen för
dig och din familj.
De första sidorna ger en kort beskrivning om
hur larmet fungerar. Du kan när som helst
kontakta vår kundservice om du har några
frågor om hur man använder larmet.

Kundservice
Sector Alarm AB
Box 274
401 24 GÖTEBORG
Telefon: 0771-80 95 30

Tel: 0771-80 95 30
Använd alltid larmet!

Kundnummer
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E-post: info@sectoralarm.se
www.sectoralarm.se

Anläggningsnummer

Aktiveringskod för app

SECTOR ALARM

Enkel användning av larmsystemet
Här följer instruktioner i ditt dagliga användande.
Aktivera bortaläge (aktiverar hela larmsystemet)
•

Tryck

på manöverpanelen. Tryck in din personliga kod eller för

larmbrickan över siffran
•

Tryck

på fjärrkontrollen.

Aktivera hemmaläge (aktiverar delar av larmsystemet *)
•

Tryck

på manöverpanelen. Tryck din personliga kod eller för

larmbrickan över siffran
•

Tryck

på fjärrkontrollen.

Frånkoppla larmsystemet:
•

Tryck din personliga kod eller för larmbrickan över siffran
på manöverpanelen.

•

Tryck på symbolen

		

på fjärrkontrollen.

* Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål. Detta gör du i samråd med Sector
Alarm.
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INNEHÅLL

Bestämmelser gällande bildhantering
I de larmsystem där en eller flera kameradetektorer är installerade
kommer överförda bilder att behandlas enligt följande policy.
•
•
•
•
•

Bilder tas endast vid händelse av utlöst larm. Bilder kan aldrig tas från utsidan av huset
eller via fjärrstyrning.
Bilderna kommer endast att användas som underlag för larmhantering det vill säga 		
bedömning och fastställande av larmorsak.
Fotograferingen i bostaden och förvaringen av dessa bilder följer de krav och lagar som
är satta av myndigheterna. ”Personuppgiftslagen (PUL)”.
Alla mottagna bilder sparas under 21 dagar för eventuell brottsutredning. Den 22 dagen
raderas bilderna per automatik utan spårning.
Endast polismyndigheten kan utöver larmoperatören ta del av bilderna.

BESTÄMMELSER GÄLLANDE BILDHANTERING
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Så här fungerar manöverpanelen
Manöverpanelen används för att larma på eller av larmsystemet med
hjälp av din personliga kod eller larmbricka. Manöverpanelen är
utrustad med inbyggd siren och har en läsare för larmbrickan som
sitter intill sifferknapp 8.

Inbyggd sirén

Läsare för larmbricka

Knappar för
trygghetslarm

Indikationslampa 2

Indikationslampa 1
Indikationslampa 4

Indikationslampa 3

Aktivering ”bortaläge”
Aktivering ”hemmaläge”
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SÅ HÄR FUNGERAR MANÖVERPANELEN

Manöverpanelens indikationslampor
På manöverpanelens framsida finns fyra indikationslampor
som visar aktuell status för larmsystemet.
Lampa 1 - Aktiverat larmsystem
Fast sken: Hela larmsystemet är aktiverat ”Bortaläge”
Blinkar: Del av larmsystemet är aktiverat ”Hemmaläge”.
Släckt: Anläggningen är avaktiverad.
Lampa 2 - Systemfel
Fast sken: Ett fel har uppstått i larmsystemet.
Exempel på fel kan vara batteri- eller strömförsörjningsproblem, övervakningsfel, 		
GSM-/GPRS-fel eller radiostörning. Kontakta kundservice för hjälp.
Blinkar: Det finns ett fel i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget fel.
Lampa 3 - Sabotagelarm
Fast sken: Ett sabotagelarm har utlösts i larmsystemet.
Blinkar: Det finns ett sabotagelarm i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget sabotagelarm.
Lampa 4 – Utlöst larm
Fast sken: Larmsystemet har utlösts eller att en detektor i larmsystemet ej är klar
för aktivering. Detta kan exempelvis bero på en öppen magnetkontakt.
Blinkar: Det finns ett larm i larmsystemets minne som kräver återställning.			
Släckt: Larmsystemet är klart för aktivering.
Återställning av larm
Återställ larmsystemet genom att trycka din personliga kod eller larmbricka.
Finns flera fel/utlösta larm i minnet måste återställning av larm upprepas tills 			
lysdioderna 2, 3 eller 4 upphör att blinka.
Observera att larmsystemet inte kan aktiveras vid fel.

SÅ HÄR FUNGERAR MANÖVERPANELEN
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Så här använder du larmsystemet
Du kan enkelt manövrera larmsystemet med hjälp av
manöverpanelen, fjärrkontrollen och larmbrickan.
Aktivering med manöverpanel
Bortaläge (Aktiverar hela larmsystemet)
Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.
		
Tryck		
		
		
Lampa		
		

följt av din personliga kod eller larmbricka
lyser fast under en minut och slocknar därefter.

Kvittensljud ljuder under utpasseringen.

Hemmaläge (Aktiverar delar av larmsystemet *)
Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.
		
Tryck		
		
		
Lampa		
		

följt av din personliga kod eller larmbricka
blinkar tills avaktivering sker.

Inga kvittensljud ljuder under utpasseringen.

* Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål.
Detta gör du i samråd med Sector Alarm.
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU LARMSYSTEMET
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Aktivering med fjärrkontroll
Observera att aktivering med fjärrkontroll sker omedelbart. Aktivera därför inte
larmsystemet förrän du befinner dig utanför det område som ska larmas.
Bortaläge (Aktiverar hela larmsystemet)
Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.
		Tryck		
		
		
Kvittensdioden lyser fast under ett par sekunder som
		
bekräftelse på aktiveringen.
Hemmaläge (Aktiverar delar av larmsystemet)
Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.
		Tryck		
		
		
Kvittensdioden lyser fast under ett par sekunder som
		
bekräftelse på aktiveringen.
* Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål.
Detta gör du i samråd med Sector Alarm.

Kvittensdiod
							Frånkoppling

Aktivering
”bortaläge”					Aktivering
							”hemmaläge”

Knappar för trygghetslarm
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Frånkoppling med manöverpanel
Frånkoppla
Oavsett om du aktiverat borta- eller hemmaläge avaktiveras hela larmsystemet.
		
Tryck din personliga kod eller larmbricka
		
		Lampa		upphör att lysa.
		

Kvittensljud ljuder under inpassering och upphör vid utförd avaktivering.

Frånkoppling med fjärrkontroll
Frånkoppla
Oavsett om du aktiverat borta- eller hemmaläge frånkopplas hela larmsystemet.
		Tryck 		
		
		
Kvittensdioden lyser fast under ett par sekunder som
		
bekräftelse på frånkopplingen.
		

Kvittensljud ljuder under inpassering och upphör vid utförd frånkoppling.
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Trygghetslarm
Sector Alarm värderar trygghetslarm högt då det handlar om personlig trygghet. Vid en nödsituation kan du enkelt aktivera trygghetslarmet via din manöverpanel eller fjärrkontroll. En väktare
åker ut och säkerställer orsaken till larmet, samtidigt ser vi till att du och din familj mår bra.
Aktivering med manöverpanel:
Tryck samtidigt in

och

och släpp därefter knapparna.

Sirenen ljuder direkt och upphör först när avaktivering sker.
Aktivering med fjärrkontroll:
Tryck samtidigt in

och

i minst två sekunder.

Sirenen ljuder direkt och upphör först när avaktivering sker.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU LARMSYSTEMET
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Hotkod
En hotkod kan användas om du blir tvingad till att avaktivera larmsystemet.
Hotkoden får du fram genom att addera 1 till den sista siffran i din personliga kod. Om sista siffran
i koden är 9 så ändras den till 0. Observera också att de tre första siffrorna i koden inte ändras.
Exempel på hotkoder:
4554 blir 4555
1909 blir 1900
6789 blir 6780
Larmsystemet avaktiveras som vanligt men ett dolt trygghetslarm skickas direkt till larmcentralen.
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU LARMSYSTEMET

Underhåll och råd
För att Sector Alarm ska kunna leverera den tjänst som vi 		
erbjuder är det viktigt att ni som kund tänker på detta.
•
•
•
•
•
•

Se över larmsystemet en gång i månaden. För avprovning till larmcentralen, kontakta
Sector Alarm för mer information.
Se till att komponenterna inte utsätts för någon skada.
Använd en torr trasa för att rengöra manöverpanelen.
Undvik att utsätta dig för långvariga sirenljud.
Vid ommöblering/renovering ska du tänka på att inte blockera komponenterna.
Vid målning/tapetsering kan det behövas ta ner delar av larmsystemet, innan du gör
detta är det mycket viktigt att du kontaktar Sector Alarm.

UNDERHÅLL OCH RÅD
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Så här fungerar våra komponenter
Här beskriver vi våra mest förekommande komponenter. Mer
information om övriga komponenter och aktuella priser hittar
du på vår hemsida www.sectoralarm.se

1

5

3

2

4
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SÅ HÄR FUNGERAR VÅRA KOMPONENTER

1. Centralenhet med GSM
Centralenheten är hjärnan i larmsystemet och
är den som kommunicerar med komponterna
och larmcentralen.
2. Fjärrkontroll
Med en fjärrkontroll kan du fritt styra larmet
från t ex sovrum, garage, trädgård och
dessutom nyttja trygghetslarmet.
3. Manöverpanel
Manöverpanelen är din primära styrenhet för
larmsystemet. Med hjälp av indikationslampor
kan du enkelt se status på larm-systemet. I
manöverpanelen finns också en inbyggd sirén.
4. Larmbricka
Som komplement till kod kan man larma
av och på med en larmbricka.

5. Kameradetektor med temperaturvakt
Kameran som reagerar och tar bilder med blixt
vid rörelse och vid temperaturförändringar
i såväl dagsljus som i mörker. Den tar även
bilder vid rökutveckling. Bilderna skickas till
larmcentralen som kan verifiera larmet och
utföra rätt åtgärd.
6. Magnetkontakt
Öppnas dörren och kontaken bryts, utlöses
larmet. Används till hemmaläge, husdjur över
20 kg och skalsäkring.
7. Rökdetektor
En rökdetektor reagerar snabbt på rök och
aktiverar kameradetektorn som tar bilder. Larmar en rökdetektor varnar alla samtidigt.
8. Rörelsedetektor
Larmar vid rörelse i sitt täckningsområde som
är på 11 meter i 90 graders vinkel.
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SÅ HÄR FUNGERAR VÅRA KOMPONENTER

Sektionsförteckning
Komponenter

Radioavprovning

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
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SEKTIONSFÖRTECKNING

Användare
Användare
01 Kod
02
03
04
05
06
07
08
09
10 Väktare

ANVÄNDARE
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Kontrolljournal
Datum
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Utfört arbete

Signatur

KONTROLLJOURNAL

Larmlagen
Utdrag ur larmlagen
Larminnehavarens åligganden
6 § En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att
motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för polisen. I detta
hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen
som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag
utlöser larmet.
Obefogade larm
7 § Vid bedömningen av om utryckning skall göras eller annan åtgärd skall vidtas med anledning
av ett larm bör polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga insatser från polisens sida.
8 § Har en polisutryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har
utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller
utrustning, får polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga
ett upprepande.
Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det att ett föreläggande enligt första
stycket har utfärdats och har inte larminnehavaren dessförinnan visat att han har fullgjort vad
som har förelagts honom, skall han betala kostnaden för utryckningen, om det inte är uppenbart
oskäligt. Fråga om sådan ersättningsskyldighet prövas av polismyndigheten.
Är i sådana fall som avses i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till
larmmottagare hos polisen, kan polismyndigheten, enligt närmare föreskrifter som regeringen
meddelar, besluta att anläggningen inte längre skall få vara ansluten.

LARMLAGEN
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Åtgärdsplan

Ring vår kundservice
vid eventuella frågor.

0771-80 95 30

1. Larmet löser ut
Oavsett larm ljuder sirenen med full styrka.

2. Kamera med bildverifiering
Kameradetektorn aktiveras och tar bilder vid rörelse och temperaturförändringar.
Kameradetektorn tar även bilder vid rökutveckling.

3. Snabb och säker larmöverföring
Med en snabb och säker överföring av larmsignal via GSM skickas kameradetektorns bilder
direkt till larmcentralen.

4. Personlig kontakt
Du får en personlig kontakt som ringer dig omgående på telefonnummer du angett till oss. Med
hjälp av bilder kan larmcentralen verifiera orsaken till larmet och skicka rätt åtgärd.

5. Utryckning
Kan larmcentralen, via bilderna, bekräfta inbrott eller rökutveckling skickas räddningstjänst eller
polis samt väktare till din bostad.

6. Nyckelservice och inre kontroll
Vid alla larm utför väktare alltid en kontroll av din bostad. Med hjälp av dina nycklar kan vår
väktare, vid behov, utföra en inre kontroll av bostaden och återställa säkerheten.

7. Händelsrapport
Efter det att väktaren kontrollerat din bostad lämnar man alltid händelserapport som beskriver
vad som hänt.

8. Hjälp vid eventuella frågor
Sector alarm hjälper dig vid eventuella försäkringsfrågor eller kontakt med polis och
räddningstjänst.

