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Brukerveiledning for kodepanel og fjernkontroll

1.1 Kodepanelet er hovedsentralen til din alarm. 
      Her kan du gjøre følgende:

      1.2 Slå på alarm. Trykk på knappen med låst
            hengelås.

      1.3 Slå på skallsikring. Trykk på knappen med hus og
            hengelås.

      1.4 Slå av alarm. Tast inn din firesifrede kode,
            deretter den åpne hengelåsen. Bruker du brikke 
            trykker du på åpen hengelås først, deretter holder 
            du brikken over 2 tallet.

1.5 Holder du 4 og 6 inne, utløser du brannalarmen.

1.6 Holder du 1 og 3 inne, utløser du en stille alarm som
      går rett til vår alarmsentral.

1.7 Er alarmen utløst ved en feil, slår du den av så raskt
      du kan, som i punkt 1.4.

      1.8 Lys som indikerer at kodepanelet fungerer når
      du taster.

      1.9 Lys som indikerer feil.  
            - Kontakt Østfold sikkerhetsservice Alarm AS.
            - I appen kan du se hvilken enhet som har en feil. 

1. Kodepanel

2.1 Med fjernkontrollen styrer du din alarm. Du
      trenger ikke kode.
      
       2.2 Slå på alarm.

       2.3 Slå på skallsikring.
 
       2.4 Slå av alarm
 
       2.5 Utløs assistansealarm. Holde inne i 4 sekunder
             for å sende en stille alarm til alarmsentralen. Kan
             også programmeres til å gjøre andre ting

2. Fjernkontroll
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Brukerveiledning for app til smarttelefon
Last ned vår app fra App Store eller Google Play ved å søke på ”Sikkerhetsservice”.

1.1 Slik ser det ut når du åpner appen for første gang. Skriv inn
brukernavn og passord som du har avtalt med montøren.

1.2 Huk av for ”Husk meg” om du ønsker å få varslinger fra appen og ønsker å slippe 
å skrive inn innloggingsinformasjon hver gang (anbefales).

1.3 Trykk ”Logg inn”.

1. Logg inn

2.1 Velg om du skal betjene område 1 eller 2. Området du er inne på er markert med 
svart bakgrunn.

2.2 Velg alarmstatus. For å bytte modus må du bekrefte med din 
firesifrede alarmkode.

 Skallsikring

 Alarm på

 Alarm av

2.3. Gateway Staus: Forteller om eventuelle feil i systemet.

2.4 Dørkontakt: Forteller om det er en åpen dør.

2.5 Status enheter: Her vil du se om det er noen feilmeldinger på 
komponentene i anlegget.

2. Hovedsiden

3.1 Menyen i appen finner du på nederste linje.

      3.2 Oversiktsiden. Her slår du av og på alarmen og får status på anlegget.

      3.3 Alle enheter. Her finner du oversikt over alle enhetene i systemet.

      3.4. Automasjon. Sett opp automatiserte prosesser og styr enhetene dine (f.eks. lås opp Yale Doorman).

      3.5 Kamera. Her finner du kamera og kameradetektorer (om du har dette tilkoblet).

      3.6 Hendelseslogg. Her ser du alle hendelser i ditt alarmsystem.

3. Menylinje
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4.1 Trykk på tannhjulet oppe i høyre hjørne av appen. Ikonet er
tilgjengelig fra alle hovedsider i appen. Da får du opp følgende meny:

4.2 Øverst i høyre hjørne finner du ”Logg ut”.

4.3 Brukerinformasjon
   • Her kan du endre passord, e-postadresse og tlf.
   • Under ”Kontoliste” kan du legge til flere brukere på alarmsystemet
      ditt. Trykk på ”+” for å legge til ny bruker, f.eks. din samboer eller
      barn. Trykk på søppelbøtten for å velge hvilke kontoer du vil slette.

4. Innstillinger og varslinger

4.4 System: Her kan du gi alarmen ditt et eget navn.

4.5 Meldinger: Her kan du velge hvilke typer meldinger du
ønsker å motta.
   • Push innstillinger gjelder varsler på mobilen.
   • Email innstillinger gjelder varsler du får på e-post.
   • Incoming Call gjelder når noen ringer på ringeklokka.

4.6 Startside App: Her kan du velge hvilken side i appen 
du vil ha som startside når du åpner appen. 
Standard er ”Sikkerhet”.

4.7 Kode: For å endre pinkode eller lage egne pinkoder til
forskjellige brukere, bruk default kode 2222.

4.8 Om: Kontaktinformasjon til Østfold Sikkerhetsservice 
Alarm AS

5.1 På Automation kan du styre flere av enhetene dine og 
sette opp automatiserte prosesser.

5.2 På Automation Device kan du slå av og på enheter som 
Yale Doorman, stikkontakter og Philips Hue-pærer. Alle dine 
enheter som er koblet opp mot alarmsystemet ligger her

5. Automasjon

Har du spørsmål som ikke blir besvart i denne veiledningen kan du besøke siden 
“Ofte stilte spørsmål” på vår hjemmeside.  

Du kan også sende en e-post til post@ostsik.no eller ringe oss på 69 31 00 00


