WisDom HurtigGuide
1. Monter WisDom i nærheten av telefonuttak (analog) og 230v uttak.
2. Deksel og batteriene settes på plass, strømmen kobles til.
Klokke og Dato
3. Still klokken ved å taste * 6 masterkode 1234 # 1 NY TID # 2 NY DATO #,
tilbake med * til klokken vises.
Kalibrering (Viktig)
4. Kalibrer anlegget, dette skal gjøres der sentralen skal monteres, så hvis en skal programmere sentralen
ferdig før en kommer til kunde må dette gjøre på monteringsplassen.Kalibrering: Gå inn i
installatørmodus * 9 Installatør + 1 Full prog.+Inst.kode 5555 # 1 Systemprog. +3 Mottaker + 1
Kalibrering. Trykk så på deltilkoblingsknappen (hengelås hvit/sort), velg J=Ja og tast # vent og verdien
vises i nederste linje tast # * * Viktig: Hvis dekningsgraden for detektorene kommer under denne
verdien vil sentralen gå i sabotasje.
Seksjonsprogrammering
5. Nå skal seksjonene programmeres. Gå tilbake med * til det står ”Programmering” i øverste linje, så tast:
2 Seksjoner+ 1 Velg seksjon + # for første seksjon og pil ned for å velge Meld inn. IR meldes inn ved å
sette inn batteriene og vente en liten stund (tre raske blink) trykk så på sabotasjebryteren og hold den
inne til sentralen piper for vellykket mottak, for overvåket seksjon velg J med pil-tast og tast #, fortsett
så med neste detektor. Brannmelder meldes inn ved å sette inn batteriene ETTER du har startet
innmeldingen på sentralen som beskrevet ovenfor. Hvis batteriene allerede er satt inn, ta de ut og vent i
minst 15 sec før du setter de inn igjen. Problemer med å melde opp magnetkontakten, husk at begge
sabotasjebryterne skal klemmes inn for oppmelding. Velg overvåket på alle innmeldte detektorer.
Tvangstilkobling
6. I opsjon [226] kan en velge tvangstilkobling pr.seksjon. Dvs. en kan aktivere alarmsentralen selv om
seksjonen er åpen. For eksempel hvis en ikke kan slå på sentralen når døren står oppe (magnetkontakt er
aktiv) kan en ativere tvangstilkobling på denne seksjon. Det er også lurt å aktivisere denne på
innpasseringsseksjoner også.
Seksjonsegenskaper (seksjonstype)
7. Nå skal vi bestemme hvordan seksjonene skal virke (Egenskapene): Gå tilbake med * til det står
”Programmering” i øverste linje, så tast:
2 Seksjoner + 2 Seksjonsegenskaper + 1 For en om gangen + #. Her kan du endre seksjonsteksten (Sek.
01 til for eksempel Stue, tast # for å gå videre. Neste er hvilket område seksjonen skal ligge i. Systemet
har tre områder, forvalgt er til område 1 og hvis ikke seksjonen skal endres så tast # for å gå videre. Nå
skal du bestemme hvilken seksjonstype som skal brukes. Hvis det er magnetkontakt som er meldt inn på
seksjon 1 så er det naturlig å velge forsinket 1 (som også er forvalgt fra fabrikken til seksjon 1) for å få
forsinkelse når en går inn i bygningen etter alarmen er slått på. Hvis det er en IR som skal være
forsinket etter at magnetkontakten er utløst så velg 04 (forvalgt) Passeringsdetektor. Normalt skal IRDetektorer være direkte, valg 05. Hvis det er meldt opp branndetektorer skal valget være 14=Brann.

Testing
8. En skal teste detektorene etter installasjonen, dette gjøres ved å: Gå tilbake med * til det står
”Programmering” i øverste linje, så tast: 2 Seksjoner + 3 Tester + 1 Trådløs Test og velg den seksjonen
du skal teste, det holder kun å stå på det seksjonsnummeret som kommer frem i displayet, aktiviser IR
ved bevegelse eller trykk på testknappe på røykmeldere og signalstyrken vil vises til høyre.
Viktig: Verdien du får ved testing MÅ være høyere en kalibrert verdi ref.punkt.4.

Håndsendere
9. Meld opp håndsenderen ved å taste 7 Håndsendere: + Tast # for å velge plass 01
+ # + 2 Meld inn og trykk på knappen hengelås (øverste knapp) på håndsenderen.
* for tilbake, Velg 2 Egenskapene for knappene og velg hvilken håndsender du skal programmere: Legg
inn for eksempel påslag på den første knappen, avslag på neste osv. Utkoblet= Knapp ikke i bruk.
Oppringer
10. Her legges telefonnummeret til alarmmottaket for eksempel brannvesen. Tast 5 Oppringer +1
Telefonnummer + 1 Første telefonnummer og legg inn tlf. nummer til brannvesen avslutt med #. Tast *
for å gå ett steg tilbake.
Tast 2 Abonnentkode for å velge ”Abonnentkode 1” med #, legg inn abb.kode og avslutt med #.
Tast * for å gå ett steg tilbake
Tast 3 Alarmformat for å velge format. Robofon=0600. ellers se i manualen for flere formater.
(SIA=0700 og Aut.koder må lastes etter seksjonstypene er valgt 6 + 6 + 1)
Utganger
11. Hvis PGM-utgang 1 skal brukes mot en GSM-sender: Tast 3 PGM Utganger + 1 Ny/Endre + # for å
velge PGM1 og velg ”Følger” Område og følger Alarm. Tilbake med * *
Endre Masterkode. (Dette er hovedkoden til brukeren av alarmen)
12. Tast 4 Koder + 3 Masterkode, Ny kode + #
Lavslutte, lagre og gå ut av programmeringsmodus.
13. Tast * til du kommer helt tilbake og tast 0. Vil du lagre J, tast #.¨
Brukerprogrammering.
14. Legg inn riktig ”tale” til seksjonene, dvs. at ”damen i boksen” sier hvilken seksjon som er utløst når den
ringer opp til privat. Tast * + 7 Talemeldinger + Masterkode + #. Velg så 2 Meldingsnavn og 2 igjen for
seksjonsmeldinger. Seksjon 1 kommer opp først, så hvis den er for eksempel magnetkontakt på
utgangsdør så tast 3 Velg Melding + # å bla deg til en passende tale som for eksempel 16)Entredør.
Dette gjøres på alle seksjoner du har meldt opp. Når du er ferdig så tast * til du kommer tilbake til
klokke.
Telefonnummer til privat oppringing.
15. Klokke vises i displayet: Tast * + 2 Aktiviteter. Tast 2 for Følg Meg og 1 for Nytt/Endre + Masterkode
og # # tast inn telefonnummer og avslutt med #. Nå kommer valget om denne personen skal få tilgang til
brukermenyen via telefon, dvs. mottakeren har full kontroll over alarmanlegget når han blir ringt opp
ved alarm. Endre fra J=JA til N=Nei hvis ikke mottakeren skal ha tilgang til denne funksjonen. Det
samme gjelder å fjernlytte, velg J eller N om denne funksjonen. Legg inn neste nummer med samme
prosedyre. * for å bla deg tilbake til klokke.
Legg inn Brukerkoder
16. Tast * + 5 Brukerkoder + Masterkode # + 1 Brukerkoder + 1 Ny/Endre Velg kode som skal bli ny eller
endres # + Ny kode + #
Kode 00 er masterkoden (kan endres i punkt 11 også)
Vanlige brukerkoder starter fra 01 til 31
(Dette er ment som en starthjelp til montøren og er IKKE en fullstendig manual)

