Användarmanual

Crow Shepherd
Ditt nya larmsystem från Älvsborgs Larmcentral

LFlarmcentral.se

Produkter
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Ladda ner appen från Google Play/Appstore.
Appen heter LF Larm.
Första gången du startar appen behöver du skapa ett konto.
Fyll i alla uppgifter samt välj ett lösenord och gå vidare.
Installatör ger ut mac-adress, server password och en standard panelkod.
Spara ner inställningarna och logga in med e-post och ditt valda lösenord.
Gå sedan in i menyn och ändra din panelkod under användare.
Spara sedan ner inställningarna.
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Navigering i appen
Larma på (bortaläge)

2
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Håll in knappen där familjen står utanför huset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir röd när larmet är tillkopplat.
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Larma på (hemmaläge)

Håll in knappen där familjen står inne i huset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir orange när larmet är tilkopplat.
1. Centralapparat
2. Manöverpanel
3. Magnetkontakt

4.
5.
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Rörelsedetektor med kamera
Rörelsedetektor
Rökdetektor

7. Vattendetektor
8. Tag
9. LF Larm-app

Larma av

Håll in knappen med det öppna hänglåset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir grön när larmet är frånkopplat.

Larma på/av

Användare

Larma på (hemmaläge)

För att lägga till användare i appen, gör på följande sätt:

Håll knappen

intryckt cirka 3 sekunder.

1.

Gå till menyn och användare och tryck på
plustecknet för att lägga till användare.
2. Fyll i uppgifterna och spara.

Larma på (bortaläge)
Håll knappen

intryckt cirka 3 sekunder.

Larma av

Knappa in din kod (4 siffror).
Håll upp tag vid proxytagsensorn

Förbikoppling

.

Generella kommandon

Kvittera genom att knappa in din kod (4 siffror) och enter

Kontaktlarm

Håll båda knapparna med LF-logotyper

.

intryckta i cirka 3 sekunder.

Du kan själv genom att logga in i appen välja att lägga in valfri detektor i ett förbikopplat läge.
1. Gå till menyn och klicka på enheter.
2. Välj vilken enhet som ska förbikopplas och tryck på knappen
”Gå förbi”.
3. För att koppla in enheten igen tryck på knappen ”Återinkoppla”.

Ordlista
Larmkod (4 siffror)

Fyrsiffrig personlig kod som du använder för larmet.

Hemmaläge

Personkod (6 siffror)

Väljs vid installationstillfället och används vid
kontakt med Larmcentralen för identifikation.

Kallas även skallarm/skalskydd. I hemmaläget är
delar av systemet aktivt och larmat, medan andra
delar inte är det. Kan ses som ett skal runt hemmet,
där du kan röra dig fritt inomhus, men larmet går om
något bryter igenom skalet.

Kontaktlarm

Bortaläge

Kallas även trygghetslarm och är ett tyst larm, det
vill säga att det inte ljuder i hemmet. Larmet går till
vår larmcentral som ringer upp för eventuell åtgärd.
Om du inte svarar skickas väktare för att kontrollera
vad som hänt.

I bortaläget är alla delar av systemet aktivt
och larmat.

Batterier
Förutom centralenheten drivs samtliga enheter på batterier. Batterierna
håller i snitt 2-3 år, men miljö och användning påverkar driftslängden.
Du meddelas när det behöver bytas batteri i en produkt och Larmcentralen
tillhandahåller även en webshop för att du smidigt ska kunna beställa nya
batterier som passar och håller hög kvalité. Besök oss på www.lflarmcentral.se

Vid larm, ring:

020-211 900*
*Från utlandet ringer du istället +46 33 - 211 900
Kundtjänst och support
020 – 207 900
kundservice@lflarmcentral.se

