Natknap NS-8WF
Natknappen benyttes til at til- og frakoble alarmen i deltilkobling 1. Knappen kan man f.eks. have liggende
ved sengen, så alarmen bekvemt kan slås til, som det sidste om aftenen og slås fra som det første om
morgenen.
Natknappen kan af sikringsmæssige årsager ikke bruges til at frakoble FULD-sikring. Det betyder, at en evt.
indbrudstyv, som finder natknappen, mens alarmen er i FULD-sikring, ikke kan bruge den til at slå alarmen
fra.
Oversigt over natknappen
1. ”On”-knap: Tilkobler alarmen i Deltilkobling 1.
2. “Off”-knap: Frakobler alarmen.
Batteri
Natknappen bruger et CR2032 litiumbatteri

Sammenkodning med kontrolpanel
1.

Sæt batteriet i natknappen ved at løsne skruen i bunden og afmontere bagcoveret. Sæt batteriet i
batteriholderen og saml enheden igen.

2.

Gå ind i programmeringsmenuen vælg ”Enhed +/-”, derefter ”Tilføj enhed”.

3.

Hold en af de to knapper på natknappen nede, til kontrolpanelet bipper med 2 bip.

4.

Kontrolpanelet vil på displayet bekræfte ”Installeret(OK)?” og ”Natknap”. Tryk på OK/flueben på
kontrolpanelet.

5.

Enheden er nu kodet ind i panelet.

6.

Vælg ”Enheder +/-” og derefter ”Ændre enhed” for at ændre navn og zonetype. Natknappen kodes ind
som ’NS’.

7.

Vælg om enheden evt. skal bypass eller normal. Ved almindelig brug skal man vælge Normal.

8.

Rapport til/fra afgør om der bliver afsendt til- og frakoblings rapport som statusbesked.

9.

Skriv et navn til enheden, f.eks. ’Natknap’. Tryk OK for at bekræfte sammenkodningen.

Natknappen er nu sammenkodet med kontrolpanelet, og du har nu mulighed for at tilføje endnu en enhed – eller
afslutte ved at trykke på returknappen .
Sammenkodning via PC eller Mac - Webmodul
1. Sørg for at alarmpanelet er tilsluttet din router og notér alarmpanelets IP adresse. Indtast IP adressen i en
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari ol.) og indtast login oplysninger, når der bedes om
dette. Login oplysningerne finder du i alarmpanelets brugervejledning.
2. Sæt batteriet i natknappen ved at løsne skruen i bunden og afmontere bagcoveret. Sæt batteriet i
batteriholderen og saml enheden igen.
3. Gå ind i under fanen ”Enheder” og klik på knappen ”Start sammenparring” – nederst.
4. Hold en af knapperne på natknappen nede (ligegyldigt hvilken).
5. Alarmpanelet vil afgive 2 bip, som bekræftelse på, at natknappen er sammenparret med alarmpanelet. Tryk
herefter på knappen ”Opdater”, hvorefter natknappen vil blive synlig på listen. Sæt flueben i firkanten ud
for natknappen og klik ”Tilføj”.
6. Natknappen er nu kodet ind i alarmpanelet. For at ændre zone og navngive natknappen klik da på
fanebladet ”Enheder” og klik derefter på linket ”Ændre” i højre side i natknappens række i
enhedsskemaet.
7. Under denne sektion kan du give natknappen et navn – f.eks. ”Natknap - Soveværelse”.
8. Vælg om natknappen skal Permanent deaktiveres eller om der skal sendes til- og frakoblingsrapport ved
brug af enheden. Disse parametre er standard indstillet, som de fleste brugere ønsker det.
9. Afslut ved at trykke på knappen ”Gem”.

Natknap NS-8WF
Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.
FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/

YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew

NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet
på www.TrueGuard.dk

