Agility 4
Snabbguide för användare
Den här guiden beskriver de huvudsakliga användaråtgärderna. Besök vår webbplats för den
fullständiga användarmanualen: www.riscogroup.com

Borta (Fullständig) tillkoppling
 Snabbläge: Tryck på

.

 Hög säkerhetsläge: Tryck på
och ange kod eller använd
proximitetstagg.

Tryck på
,

 Snabbläge: Tryck på
.
 Hög säkerhetsläge: Tryck på

 Snabbläge: Tryck på

.

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
ange sedan kod.

, ange sedan kod eller
använd proximitetstagg.
[Webbprogram]: Klicka på Full
Arm (Fullständig tillkoppling).

[SMS]: Ange kod + A
Exempel: 1234A

Tryck på

[Smartphone-app]: Tryck på
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.

Tillkoppling av Hemmaläge
 Snabbläge: Tryck på

.

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
ange sedan kod eller använd
proximitetstagg.
 Snabbläge: Tryck på

Tryck på
,

.

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
ange sedan kod eller använd
proximitetstagg.

 Snabbläge: Tryck på
,

.

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
ange sedan kod.

[Webbprogram]: Klicka på Part Arm
(Tillkoppla hemmaläge).

[SMS]: Ange kod + H
Exempel: 1234H.

Tryck på

[Smartphone-app]: Tryck på

,

.

Sektionstillkoppling
 Snabbläge: Tryck på
sektionsnumret (1-3), tryck sedan

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
sektionsnumret (1-3), tryck på

på bortatillkoppling (

) eller

bortatillkoppling (

hemmatillkoppling (

).

hemmatillkoppling (
sedan kod.

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
sektionsnumret (1-3), tryck sedan
på bortatillkoppling (

bortatillkoppling (
hemmatillkoppling (

 Snabbläge: Tryck på
sektionsnumret (1-3), tryck sedan

hemmatillkoppling (

) eller
).

[SMS]: Ange kod + A (Borta) eller H
(Hemma). Ange nu sektionsnumret
(1–3).

) eller

Exempel: 1234H3.

).

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
sektionsnumret (1-3), tryck på
bortatillkoppling (

), ange

 Snabbläge: Tryck på
sektionsnumret (1-3), tryck sedan på

) eller

hemmatillkoppling (
), ange
sedan kod eller använd
proximitetstagg.

på bortatillkoppling (

) eller

) eller

hemmatillkoppling (
), ange
sedan kod eller använd
proximitetstagg.
Sektionstillkoppling (Borta och
Hemma) via smartphone-app.
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Snabb förbikoppling av område
Tryck på
och ange kod, i
menyn Activities (Aktiviteter)

Snabb förbikoppling av område via
smartphone-app.

trycker du på
, vid Bypass Zone
(Förbikoppla område) trycker du på
, bläddra till området som ska
förbikopplas, tryck på

.

Tryck på
och ange kod, i menyn
Activities (Aktiviteter) trycker du
på
, vid Bypass Zone
(Förbikoppla område) trycker du på

[SMS]: Ange kod + B +
områdesnummer.

, bläddra till området som ska
förbikopplas, för respektive område
definierar du Y/N (J/N) med hjälp av
> tryck på

för att spara.

Frånkoppling av systemet
 Snabbläge: Tryck på
Tryck på
ange sedan kod eller
använd proximitetstagg.

.

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
ange sedan kod.

,

Tryck på
ange sedan kod
eller använd proximitetstagg.

Tryck på

.

Tryck på

[SMS]: Ange kod + D
Exempel: 1234D.

[Webbprogram]: Ange user code,
(användarkod) och klicka sedan på
Disarm (Frånkoppla).

[Smartphone-app]: Tryck på
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Frånkoppling av sektion
Tryck på sektionsnumret (1-3), tryck
på
. Ange kod eller använd
proximitetstagg.

sedan på

Tryck på sektionsnummer. (1-3),

(för alla tilldelade

Tryck på
sektioner)

(för alla tilldelade

.

 Högsäkerhetsläge: Tryck på
sektionsnummer (1-3), tryck på

tryck på
. Ange kod eller
använd proximitetstagg.
Tryck på
sektioner)

 Snabbläge: Tryck på
sektionsnumret (1-3), och tryck

och ange kod.

[SMS]: Ange kod + D +
sektionsnummer (1-3). Exempel:
1234D2

Frånkoppling av sektioner via
smartphone-app.

Visa/lyssna på systemstatus
OBS! En kort tryckning för LCDdisplay, eller en lång tryckning för
display + meddelande.

Visa systemets status via
smartphone-app.

 Snabbläge: Tryck på
Högsäkerhetsläge: Tryck på
ange sedan kod eller använd
proximitetstagg.

,

OBS! En kort tryckning för LCDdisplay, eller en lång tryckning för
display + meddelande.
[SMS]: Ange kod + ST

 Snabbläge: Tryck på
 Högsäkerhetsläge: Tryck på
ange sedan kod eller använd
proximitetstagg.

,
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Visa senaste larm
Tryck på

Visa senaste larm i händelseloggen
via smartphone-appen.

i två sekunder.

[SMS]: Ange kod + AL
Tryck på

i två sekunder.

Nödlarm
Tryck samtidigt på

och

Tryck samtidigt på

och

.

Tryck samtidigt på

och

Tryck samtidigt på

och

.

.
.

Tryck på den lilla knappen (om
installatören definierat den).

Övriga funktioner på LCD-knappsatsen
Frånkoppling vid
överfall
Brandlarm

Nöd-/medicinskt
larm
Systemet Ding-dong
av/på
Styrning av utgång
Väcka knappsatsen
Centralapparatens
högtalarvolym

Tryck på

, och ange överfallskoden.

Tryck samtidigt på

och

Tryck på

(Panda-knappsats) samtidigt i två sekunder.

och

Tryck samtidigt på

och

Tryck på

och

Tryck på

i två sekunder.

Tryck på
Tryck på
Tryck på

,

(LCD-knappsats) i två sekunder/

(LCD-knappsats) i två sekunder/

(Panda-knappsats) samtidigt i två sekunder.

, eller

(definierat av installatören) i två sekunder.

.
i två sekunder.

Välj volymnivå (0-4), och tryck sedan på

Ändra språk i
knappsats och panel

Tryck samtidigt på

och

i två sekunder.

Bläddra för att välja språk, tryck sedan på
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Övriga SMS-kommandon
Ta bort förbikoppling för område: kod + UB + områdesnummer
Aktivera utgång: kod + UOON + UO-nummer
Inaktivera utgång: kod + UOOFF + UO-nummer

Händelsemeddelande/kommando via telefon*
Vid mottagning av ett samtal:

Bekräftelsemeny

1. Svara och säg ”Hello” (Hallå) eller








tryck på #;Händelsemeddelandet
kommer att läsas upp.
2. Bekräfta nu händelsen (se
bekräftelsemenyn).

Bekräftelsemeddelande: Tryck 1
Bekräfta och avsluta samtalet: Tryck på 2 + kod + #
Komma åt åtgärdsmenyn: Tryck på 3 + kod + #
Lyssna och tala: Tryck på 6
Upprepa händelsemeddelandet: Tryck på #
Upprepa bekräftelsemenyn: Tryck på *

Ljudindikeringar
Inbrottslarm:

Kontinuerligt snabbt pipande.

Brandlarm:

Varierat, snabbt pipande.

Utgångsfördröjning:

Långsamt summerpip tills dess att tidsperioden för utgångsfördröjning
upphört.

Ingångsfördröjning:

Långsamt summerpip tills dess att tidsperioden för ingångsfördröjning
upphört.

Bekräfta åtgärd:

En ton på en sekund.

Avvisa åtgärd:

Tre snabba felpip.

Kvitter vid
tillkoppling/
frånkoppling:

1 sirenkvitter = systemet är tillkopplat
2 sirenkvitter = systemet är frånkopplat
4 sirenkvitter = systemet är frånkopplat efter ett larm

LED-indikeringar (Trådlös Agility-knappsats RW132KP)
Ström-LED (grön)
På: Ström OK.
Snabb blinkning: AC-fel.
Långsam blinkning: Lågt
batteri.

LED för tillkoppling/larm
(röd)
På: Systemet är helt tillkopplat.
Snabb blinkning: Larm.
Långsam blinkning: Systemet
är utgångsfördröjt.

LED för fel (orange)

[Alla LED:ar] Inlärningsläge:
alla LED:ar blinkar, en efter en.

Snabb blinkning: Fel.
Av: Inget fel.

Redo-LED (grön)
På: Systemet är redo.
Av: Öppna områden.
Långsam blinkning: Redo att
tillkoppla med öppet utgångs/ingångsområde.
LED för hemmaläge (röd)
På: Systemet delvis tillkopplat
(Hemmaläge).
Av: Systemet frånkopplat.

Inte tillgängligt i Cloud-läge om inte en kommunikationsmodul med flera anslutningar är
installerad.

*
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LED-indikeringar (Trådlös Panda-knappsats RW332KP)
Cloud-LED
På: Systemet är anslutet till
Cloud.
Långsam blinkning:
Anslutningsfel till Cloud.
Av: Ingen anslutning till
Cloud

Tillkoppla/larm-LED
På: Systemet tillkopplat.
Snabb blinkning: Larm.
Långsam blinkning: Systemet
är utgångsfördröjt.
Av: Frånkopplat

Redo-LED
På: Systemet är redo.
Av: Öppna områden.
Långsam blinkning: Redo att
tillkoppla med öppet utgångs/ingångsområde.
LED för hemmaläge (röd)

Sabotage-LED

Fel-LED

På: Område/knappsats/extern
modul har utsatts för sabotage.

På: Fel.
Av: Inget fel.

Av: Normal drift.

På: Systemet är delvis tillkopplat
(Hemmaläge) eller har förbikopplade
områden.
Av: Inga förbikopplade områden.

Tilldela och redigera användare
(Användarkoder)

Tilldela proximitetstagg

1. Tryck på
och ange kod.
2. Bläddra till Codes/Tags (Koder/taggar), tryck

1. Tryck på
och ange kod.
2. Bläddra till Codes/Tags (Koder/taggar),

sedan på
.
3. Bläddra till User Codes (Användarkoder), then

tryck sedan på
.
3. Bläddra till Proximity Tags

press
.
4. Bläddra till New/Change (Ny/ändra), tryck

(Proximitetstaggar), tryck sedan på
.
4. Bläddra till New/Change (Ny/ändra), tryck

sedan på

sedan på
.
5. Bläddra för att välja index number
(indexnummer) (för att koppla till en
användare av proximitetstagg), tryck sedan

.

5. Bläddra för att välja index number
(indexnummer) (för att koppla till en
systemanvändare), tryck sedan på

.

på

6. Ange (eller ange igen) den new code (nya
koden).

.

6. Inom tio sekunder håller du upp

7. Ange den new code (nya koden) igen, systemet
piper till och visar ”Accepted” (Godkänd).
8. Upprepa stegen ovan för ytterligare koder.
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proximitetstaggen; 1–2 cm från
knappsatsens knappar (LCD-knappsats)/på
höger sida om LCD-displayen (Pandaknappsats). Ett långt pip markerar att taggen
registrerats.
OBS! Om taggen redan är registrerad, hörs
tre pip och ett meddelande visas.

Registrering på RISCO Cloud
1 Gå till www.riscocloud.com/register
2 Ange ditt first and last name (för och efternamn).
3 Ange din e-mail address (e-postadress) som inloggningsnamn (krävs för aktivering första
gången).
4 Ange password (lösenord) (minst sex tecken och minst en siffra) och bekräfta sedan.
5 Ange det15 digits Panel ID (femtonsiffriga ID:et för centrapparaten) som finns på etiketten på
baksidan av centralapparaten (eller utskrivet på centralapparatens förpackning).
6 Slutför registreringsformuläret, och tryck sedan på Register (Registrera).
7 Öppna det e-postmeddelande som kommer till det e-postkonto som du har definierat som
inloggningsnamn i steg 3, och klicka på länken för att aktivera din registrering till Cloud.

Logga in till RISCO Cloud/Komma åt Webbanvändarprogrammet
1 Gå till www.riscocloud.com
2 Ange ditt user name (användarnamn) och password (lösenord) (som du valde i
registreringsprocessen).
3 Ange passcode (user code) (användarkod).
4 Klicka på Enter.

iRISCO Smartphone-app
Ladda ned iRISCO:s smartphone-app från Apple App store eller Android Play Store.
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