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Magnetiskt skåpslarm med stöt- och rörelsekänsel 
 
Enheten är stöt- och rörelsekänslig och larmar ifall skåpet exempelvis utsätts för angrepp eller flyttas. Vid larm hörs 
en 100 dB stark ljudsignal inuti skåpet, som pågår tills angreppet slutar. 
 
Enheten besitter en 3D Position Detection och registrerar därmed skakningar och minimala rörelser i alla tre 
dimensioner. Vid små eller korta stötar, till exempel om någon försöker slå koden utan att larma av, avger 
larmenheten endast ett varningslarm (5 korta pip) på 5 sekunder. Larmenheten kan varna med det korta larmet 
flera gånger i rad, beroende på kontinuitet av stötarna. Fortsätter stötarna slår larmet igång. Vid larm ljuder det 
minst 100 dB i 15 sekunder, därefter aktiveras larmet på nytt om och om igen tills angreppen slutar. 
 
Larmenheten är lätt att installera och kan enkelt aktiveras och avaktiveras med tillhörande fjärrkontroll. 
Fjärrkontrollen kan synkas ihop med flera larmenheter. 
 

 
 

VIKTIG INFORMATION 
 
Medföljande dekaler: 
• I paketet medföljer två dekaler; en större dekal som varnar för obehöriga att skåpet är larmat och en mindre dekal 

som påminner dig om att larma av/på vid öppning/stängning av skåpet. 
• Vi rekommenderar att placera varningsdekalen på ett synligt ställe på utsidan av skåpet och påminnelsedekalen i 

anslutning till koddosan/nyckelhålet.  
 
 
Placering av larmenheten: 
• Larmenheten har två kraftiga magneter som möjliggör att du kan placera larmet var du önskar i ditt skåp.  
 Om insidan av ditt skåp inte är magnetiskt medföljer två dubbelhäftande kuddar med för att fästa enheten.  

(OBS! Tejpa ej över sirenen!) 
• Vi rekommenderar att placera larmenheten på insidan av dörren på säkerhetsskåpet. Där är den känsligast placerad 

och känner lättast av vibrationer och stötar. 
 
 
Förvaring av fjärrkontroll: 
• Håll koll på fjärrkontrollen! Vi rekommenderar att fjärrkontrollen inte förvaras i närheten eller i anslutning till skåpet, 

för att minimera risken att obehörig person får tillgång till fjärrkontrollen och kan larma av. 

 
Batteriets livslängd: 
 Livslängden på batteriet i larmenheten uppskattas till cirka 6 månader beroende på hur mycket den används och 

kvalité på batteri. 
• Du kontrollerar batteriet i larmenheten genom att trycka på ON eller OFF knappen på fjärrkontrollen. Om batteriet är 

aktivt svarar larmenheten med ett eller två pip, beroende på vilken knapp du trycker på. Om larmenheten inte svarar 
alls har batteriet troligen tagit slut. 

• Eftersom larmenheten ej själv varnar när batteriet håller på att ta slut, så är det viktigt att man själv kontinuerligt 
håller koll och kontrollerar så att batteriet fortfarande är aktivt. 
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ANVÄNDNING OCH INSTALLATION 
 
Börja med att aktivera larmenheten och fjärrkontrollen. Vi rekommenderar att använda hörselskydd när man 
aktiverar/testar larmet. 
 
För att aktivera larmenheten: 
• Drag bort den vita lappen från batteriluckan på larmenheten. 

 
 
För att aktivera fjärrkontrollen: 
• Vrid batteriluckan på baksidan till öppet läge och separera luckan från kontrollen. 
• Drag bort den vita lappen som sitter mellan batteriet och fjärrkontrollen, låt batteriet sitta kvar i kontrollen. 
• Sätt tillbaka batteriluckan och vrid till låst läge igen. 

 
 
Länka ihop larmenheten med fjärrkontrollen: 
• Tryck och håll in gummiknappen på larmenheten och båda knapparna på fjärrkontrollen samtidigt, tills du hör tre 

snabba pip och en kort larmsignal från larmenheten. Nu är larmenheten och fjärrkontrollen synkande och redo att 
användas! 
 

 
För att starta och stänga av larmet: 
• För att starta larmet, tryck på ON knappen på fjärrkontrollen - larmenheten bekräftar med två pip. 
• För att stänga av larmet, tryck på OFF knappen på fjärrkontrollen - larmenheten bekräftar med ett pip. 
 
 
För att byta batteri på larmenheten: 
• På larmenheten sitter batteriet bakom batteriluckan.  

För att montera bort batteriluckan behöver man skruva upp skruven. 
• Ersätt batteriet med ett nytt CR2(3V) batteri av hög kvalité och montera därefter tillbaka batteriluckan. 

 
 
För att byta batteri på fjärrkontrollen: 
• På fjärrkontrollen sitter batteriet bakom batteriluckan, för att få bort batteriluckan måste luckan vridas till öppet läge. 
• Ersätt batteriet med ett nytt CR2032 batteri av hög kvalité och montera därefter tillbaka batteriluckan. 
 
 
För att ta bort synkningen mellan larmenhet och fjärrkontroll: 
• Tryck och håll in gummiknappen på larmenheten tills det hörs tre pip. 
• Tryck därefter även in båda knapparna på fjärrkontrollen i cirka 6 sekunder tills det hörs fyra pip. 
• Nu är larmenheten och fjärrkontrollen inte längre synkande. 
 
 
 


