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HANDHAVANDE           
 
_____________________________________________________________________________ 

 

OBS! Det är viktigt att hela tiden under manövreringen noga följa vad som händer på 

displayen på kortläsaren, den visar oftast vad nästa steg i hanteringen är. Beroende på 

vilka funktioner som aktiverats, och vilka behörigheter kortinnehavaren fått, det finns 
olika val i de menyer som visas. 
 

Du kan när som helst i manövern trycka    för att ångra och backa tillbaka i menyn. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

Tillkoppling av larmområde 
 

Kontroll av aktiva larmpunkter innan tillkoppling.  

Finns det aktiva larmpunkter när du tillkopplar måste dessa kvitteras innan tillkoppling. 
 

Innan du larmar på, se till att larmade dörrar är stängda och låsta... 
 

1.  tryck på symbolen      

 

2.  visa  Kort  och ange  Personlig kod        välj  Larmområde      tryck   

 

3.  välj larmområde med            t.ex Nattlarm.        tryck   

     kontrollera  status  framför larmområdet, se symbolförklaring. 

 

4.  välj  Tillkoppla         Tryck   

 

5.  displayen visar att  ”Larmområdet är tillkopplat” 
 

6.  tryck      för att avsluta          displayen går tillbaka till normalläge. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Frånkoppling av larmområde 
 
 

1.  tryck på symbolen      

 

2.  visa  Kort  och ange  Personlig kod        Välj  Larmområde      tryck   

 

3.  välj larmområde med            t.ex Nattlarm.       tryck   

 

4.  välj  Frånkoppla         tryck   

 

5.  displayen visar att  ”Larmområdet är frånkopplat” 

 

6.  tryck       för att avsluta          displayen går tillbaka till normalläge. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Symbolförklaring 
 
Följande symboler kan visas framför larmområdets namn i display. 
  

  = Frånkopplat, larmområdet ej tillkopplat. 

  = Tillkopplat, larmområdet tillkopplat. 

 A = Aktiva larmpunkter, går ej att göra fullständig tillkoppling. 

 U = Ej kvitterade larmpunkter, kvittera larm 

 I = Inhiberat, inhiberade larmpunkter finns. 

 ! = Sabotage, på larmpunkt i larmområdet. 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Kvittering av larm / Åtgärder vid larm 
 

När larm är utlöst och det finns okvitterade larmpunkter måste dessa kvitteras för att  
siréner skall tystna. 
 
 

1.  tryck på symbolen      

 

2.  visa  Kort  och ange  Personlig kod        välj  Larmområde      tryck   

 

3.  välj larmområde med            t.ex Nattlarm.        tryck   

 

4.  välj  Kvittera larm         tryck   

 

5.  välj   Välj Alla  eller den larmpunkt som skall kvitteras        tryck   

 

6.  tryck      för att avsluta          displayen går tillbaka till normalläge. 

 

 

Kontrollera därefter på OR-ritningar och lokalisera var larmpunkterna är placerade och 
anteckna detta. 

 

Kontrollera på plats och åtgärda om möjligt orsaken till larmet som att t.ex återinkoppla 
fiberslingan i analysatorn. 

 

Om alla larm är åtgärdade och kvitterade kan larmområdet kopplas till igen. 

 

Vid problem kontakta i första hand anläggningsskötare och därefter installatörens 

servicecenter för vidare åtgärd. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Hur förebygger man obefogade larm? 
 

Obefogade larm har alltid en orsak. Har det skett en gång är sannolikheten stor att det 

sker igen. Följ därför upp varje obefogat larm och vidta åtgärder direkt. Genom aktiv 
uppföljning kan man direkt se till att det obefogade larmet inte inträffar igen. 
 

 

Vilka åtgärder bör vidtas för att förebygga obefogade larm: 
 

Den absolut vanligaste orsaken till obefogade larm är att man hanterar larmsystemet 
på ett felaktigt sätt. 

  
Man bör därför fortlöpande utbilda personal vid t.ex nyanställningar och informera  
övriga anställda och hyresgäster för att ge dom förståelse över hur systemet fungerar. 

 
Visa på konsekvenser om vad slarv innebär som att t.ex hålla dörrar öppna vid samtal 

eller inlastningar. 
 

Man skall meddela anläggningsskötare om man behöver hålla dörrar öppna längre tider 
så att denne tillfälligt kan ställa upp dörren. 
 

Informera om var man skall anmäla fel och utlösta larm. 
 

Se till att dörrar som används stängs ordenligt och går i lås som dom skall, ta bort is och 
stenar som kan ligga i vägen. 
 

Använd ej nödhandtag eller nödvred för att öppna dörrar, öppningsknapp skall 
användas. Montera om möjligt kåpor över nödvred. 

 
Meddela anläggningsskötare om man ser någon som t.ex missbrukar nödvred. 
 

Meddela fastighetsskötare för åtgärd av mekaniska problem mm som i sin tur eventuellt 
kontaktar installatörens servicepersonal för vidare åtgärd. 

 
Se till att utföra periodvis service och underhåll av anläggningen och åtgärda omgående 
eventuella anmärkningar efter besiktningar.  

 

 

För service ring:     eller maila: 
 
Bravida Säkerhet AB    Bravida Säkerhet AB 

Servicecenter     Servicecenter 
0771-128 128     service.sakerhet@bravida.se 

_____________________________________________________________________________ 

 


