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Snabbstartguide 

Home Prosafe 1132 GSM larm     (Art.nr. 36-2868) 
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1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart 

a) OBS! innan SIM-kortet 

monteras i kontrollpanelen 

måste PIN-kodslåset på 

SIM-Kortet avaktiveras 

med hjälp av en 

mobiltelefon.  (För vidare 

instruktioner om hur detta 

utförs hittar du i manualen 

till mobiltelefonen) 

b) Installera SIM-kortet i huvudenheten. 

i) Skruva upp täcklocket på baksidan av kontrollpanelen. 

ii) Skjut SIM-kortsluckan försiktigt åt höger så att 

den kan vinklas utåt.  

iii) Skjut försiktigt i SIM-Kortet i luckan, med kortets 

kapade hörn utåt och chippet riktat åt vänster, 

fäll sedan ner luckan igen och skjut den försiktigt åt vänster till ett svagt 

klick hörs.   

iv) Skruva tillbaka täcklocket för SIM-kortet. 

c) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att 

batteriets strömbrytare är i läge ”På” (Uppåt). 

d) Anslut strömadaptern till kontrollpanelen och sedan till ett vägguttag. 

i) Nu skall ett pip höras och larmet är aktiverat. 

e) Avaktivera larmet igen genom att slå den fabriksinställda användarkoden 

”1234” och sedan trycka på ”OK”. 

 

 

2) Byta språk 

a) Gå in i programmeringsläge enligt följande;  

i) När larmet är AVaktiverat går du in i programmeringsläge genom att 

trycka på ”#” sedan användarkoden ”1234” och bekräftar genom att 

trycka på ”OK”-knappen. 

ii) Nu behöver du även ange M-kod (Master-koden) som är fabriksinställd 

till ”1111”, bekräfta sedan med ”OK”-knappen. 

b) I programmeringsmenyn använder du “”  “” för att stega upp och ner i 

menyn. 

c) Markera ”Gen.Settings” 

d) Markera ”Language” i menyn och tryck ”OK” 

Knappbeskrivning 

 -  Stegar uppåt i menyn 

 - Stegar nedåt i menyn,  

 och framåt vid textinmatning 

 - Går tillbaka i menyn samt  

 raderar text vid inmatning. 

OK -  Bekräftar val eller inmatning. 
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e) Markera ”Swedish” i menyn och tryck ”OK” 

f) Tryck på ” ” för att komma tillbaka till grundmenyn. 

 

3) Ställa in datum och tid 

a) Gå in i programmeringsläge enligt följande;  

i) När larmet är AVaktiverat  går du in i programmeringsläge genom att 

trycka på  ”#” sedan användarkoden ”1234” och bekräftar genom att 

trycka på ”OK”-knappen. 

ii) Nu behöver du även ange M-kod (Master-koden) som är fabriksinställd 

till ”1111”, bekräfta sedan med ”OK”-knappen. 

b) I programmeringsmenyn använder du  “”  “” för att stega upp och ner i 

menyn. 

c) Markera ”Allm.inställ.” tryck sedan ”OK”. 

d) Välj sedan ”Datum” och tryck ”OK. 

e) Välj aktuell månad med hjälp av “”  “” och tryck sedan ”OK”. 

f) Välj dag med hjälp av “”  “” och tryck sedan ”OK”. 

g) Markera ”Tid” och tryck sedan ”OK”. 

h) Välj timmar med hjälp av “”  “” och tryck sedan ”OK”. 

i) Välj minuter med hjälp av “”  “” och tryck sedan ”OK”. 

j) För att komma tillbaka till grundmenyn trycker du på ” ”. 

 

4) Ansluta enheter till kontrollpanelen 

a) Gå in i programmeringsläge enligt följande;  

i) När larmet är AVaktiverat  går du in i programmeringsläge genom att 

trycka på  ”#” sedan användarkoden ”1234” och bekräftar genom att 

trycka på OK knappen. 

ii) Nu behöver du även ange M-kod (Master-koden) som är fabriksinställd 

till ”1111”, bekräfta sedan med ”OK”-knappen. 

b) I programmeringsmenyn använder du  “”  “” för att stega upp och ner i 

menyn. 

c) Markera  ”Sensorer +/-” i menyn och bekräfta med ”OK” 

d) Markera ”Infoga sensor” och bekräfta med ”OK” 

e) Nu visar displayen ”Tryck in knapp på sensor”.  

i) Här får du läsa beskrivningen för den sensor du skall ansluta. 
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f) Nu visar displayen ”Igenkänd(OK?)” bekräfta här genom att trycka ”OK”. 

g) Nu visar displayen en kort stund ”Välj zon för sensor” därefter får du välja 

vilken zon sensorn du precis anslöt skall ingå i.  Börja med att välja ”Zon 

01”och bekräfta med ”OK”. 

h) Nu får du upp en meny med flera val, 

välj här ”Inbrott” (Mer om dessa val 

kan du läsa i manualen). 

i) Nu får du skriva ett namn för att 

systemet skall kunna återge för dig 

vilken sensor som aktiverats. Tryck 

flera gånger på siffertangenterna för att 

få upp önskad bokstav (Se tabell), 

bekräfta sedan med ”OK”. 

j) Displayen visar nu ”Installera(OK?)”-  

bekräfta med ”OK”. 

k) För att lägga till ytterligare enheter 

upprepar du från Steg 3d. 

l) För att komma tillbaka till grundmenyn 

trycker du på ” ”. 

 

5) Ställa in landskod – Behövs för att larmet ska kunna skicka tillbaka konfirmations-

SMS vid SMS-styrning. 

a) Gå in i programmeringsläge enligt följande;  

i) När larmet är AVaktiverat  går du in i programmeringsläge genom att 

trycka på  ”#” sedan användarkoden ”1234” och bekräftar genom att 

trycka på ”OK”-knappen. 

ii) Nu behöver du även ange M-kod (Master-koden) som är fabriksinställd 

till ”1111”, bekräfta sedan med ”OK”-knappen. 

b) I programmeringsmenyn använder du  “”  “” för att stega upp och ner i 

menyn. 

c) Markera ”Lands kod tryck sedan ”OK”. 

d) Displayen visar nu ”Landskod”, tryck ”OK”. 

e) Skriv in ”46” som är landskoden för Sverige. 

f) Displayen visar nu ”Ersätt”, där du väljer vad i det utgående telefonnumret 

som skall ersättas.  Skriv här ”0” och tryck ”OK”. 

g) För att komma tillbaka till grundmenyn trycker du på ” ”. 

ZONER 

Varje ansluten enhet tar 

upp en ZON i systemet.  

Max antal ZONER/Enheter 

är begränsat till 20st 

Tangent

1 1 , ! ? - ( ) @ /

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z

0 0 ␣ / - & ' . " + :

Symboler
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6) Lägga in telefonnummer för alarmering. – Dessa kontaktas vid larm. 

a) Larmet ska vara AVaktiverat och huvudenheten skall vara i grundläge – 

(Datum och tid står i displayen)  

b) Gå in i programmeringsläge enligt följande;  

i) När larmet är AVaktiverat  går du in i programmeringsläge genom att 

trycka på  ”#” sedan användarkoden ”1234” och bekräftar genom att 

trycka på ”OK”-knappen. 

ii) Nu behöver du även ange M-kod (Master-koden) som är fabriksinställd 

till ”1111”, bekräfta sedan med ”OK”-knappen. 

c) I programmeringsmenyn använder du  “”  “” för att stega upp och ner i 

menyn. 

d) Markera ”Tele o Inspel” och bekräfta med ”OK”-knappen. 

e) Markera ”Tel.Nummer”  och tryck ”OK”. 

f) Välj en utav posterna –”A” t.o.m. ”F”, tryck sedan ”OK”. 

g) Skriv in ett telefonnummer ex. ”0701234567” tryck sedan ”OK”. 

h) Nu får du i displayen  välja mellan ”Röst rapport” eller ”SMS Rapport”. Gör 

ett val och bekräfta sedan med ”OK”. 

i) Röstrapport – Systemet kommer 

vid larm ringa inprogrammerade 

nummer och spela upp dina egna 

inspelade meddelanden. (Läs mer 

i manualen under 

Telefoninställningar –> 

Meddelande meny) 

ii) SMS Rapport – Systemet kommer vid larm skicka SMS till dina 

inprogrammerade nummer med information om vilket typ av larm som 

gått, och vilken sensor som aktiverats. 

i) Tryck nu på ” ” för att komma tillbaka ett steg i menyn, bläddra ner med 

“” till ”Test Rapport” och tryck sedan ”OK”. – Nu ska du få ett SMS till det 

inmatade numret om alla ovan inställningar utförts korrekt. 

j) Vill du lägga till fler nummer upprepar du från steg 6b. 

k) För att komma tillbaka till grundmenyn trycker du på ” ”. 

       

7) Ändra användarkoder – För personlig identifiering 

OBS! 

För att röstrapportering skall 

fungera MÅSTE 

adressmeddelanden spelas in. 

 



 www.electia.se 

a) Gå in i programmeringsläge enligt följande;  

i) När larmet är AVaktiverat  går du in i programmeringsläge genom att 

trycka på  ”#” sedan användarkoden ”1234” och bekräftar genom att 

trycka på OK knappen. 

ii) Nu behöver du även ange M-kod (Master-koden) som är fabriksinställd 

till ”1111”, bekräfta sedan med ”OK”-knappen. 

b) I programmeringsmenyn använder du  “”  “” för att stega upp och ner i 

menyn. 

c) Markera  ”Allm.Inställ” i menyn och bekräfta med ”OK” 

d) Markera ”PIN Kod” och bekräfta med ”OK”. 

e) Nu kan du med hjälp av “”  “” välja en utav posterna för att lägga till 

eller ändra en pinkod.  När du markerat den användare du önskar ändra 

trycker du på ”OK”. 

f) När displayen visar ”Skriv in ny kod”, skriver du in önskad 4-siffrig kod och 

bekräftar sedan med ”OK”. 

g) Nu visar displayen ”Repetera ny kod”, då skriver du in samma kod 

ytterligare en gång och bekräftar med ”OK”. 

h) Nu visar displayen ”Nytt namn”, här väljer du ett namn för den användare 

koden tillhör.  Med hjälp av flera tryckningar på siffertangeterna på 

kontrollpanelen får du fram önskad bokstav. Du går framåt med “” och 

raderar bokstäver med ” ”.  När du angivit användarnamnet trycker du 

”OK” för att bekräfta. 

 

8) Ändra systemkod – Bör ändras från grundinställning för att förhindra obehörig 

åtkomst. 

a) Larmet ska vara AVaktiverat och huvudenheten skall vara i grundläge – 

(Datum och tid står i displayen)  

b) Gå in i programmeringsläge enligt följande;  

i) När larmet är AVaktiverat  går du in i programmeringsläge genom att 

trycka på  ”#” sedan användarkoden ”1234” och bekräftar genom att 

trycka på OK knappen. 

ii) Nu behöver du även ange M-kod (Master-koden) som är fabriksinställd 

till ”1111”, bekräfta sedan med ”OK”-knappen. 

c) I programmeringsmenyn använder du  “”  “” för att stega upp och ner i 

menyn. 

d) Markera ”Allm.inställn.” och bekräfta med ”OK”-knappen. 
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e) Välj sedan ”Huvudkod” och tryck ”OK”. 

f) Skriv in önskad 4-siffrig kod och bekräfta med ”OK”. 

g) Displayen visar nu ”Repetera ny kod”, skriv då in koden ytterligare en gång 

och tryck ”OK”. 

h) För att komma tillbaka till grundmenyn trycker du på ” ”. 

Nu ska ditt larm vara i drift.   
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Bra att veta 

 Larma på 

1. Slå din användarkod ex. ”1234” och tryck ”OK”. 

2. Välj med hjälp av “”  “” knapparna ”Larm Aktivera” och tryck ”OK”. 

3. Larmet är nu aktiverat! 

 Larma av 

1. Slå din användarkod ex. ”1234” och tryck ”OK”. 

 Forcera larmet – Om du får en felkod på någon utav de inkopplade enheterna 

men vill ändå larma på. 

1. Du larmar på som vanligt genom att slå din användarkod ex. ”1234” och 

tryck ”OK”. 

2. Displayen visar nu vilken enhet som rapporterar fel och vilket fel är. 

3. Slå din användarkod en gång till ex.”1234” Och tryck ”OK”. 

4. Du får nu frågan ”Forcera larm?”, tryck  ”OK” -  Larmet är nu aktiverat. 

 Fabriksåterställning 

1. Blir något fel under installationen och larmet inte fungerar som det ska kan 

du göra en fabriksåterställning. Observera att du då måste göra om alla 

inställningar från början 

2. Gör enligt Följande; 

a. Koppla bort spänningen och stäng av strömbrytaren till batteriet 

b.  Håll ner “” samtidigt som du kopplar in spänningskabeln. 

c.  Efter 2 sekunder släpper du “”- Displayen visar nu ”Skriv kod”. 

d.  Tryck på följande tangenter i ordningsföljd. ” ” 

e. Displayen visar ”Reset Eeprom, Y/N”, Tryck här ”OK”.  

 AV/PÅ Rapportering via SMS 

1. Kan lätt stängas av eller sättas på i programmeringsläget – 

”Spec.Inställ.” -> ”Rapport Val” (Latch on/ Latch off). 

 

 Läs mer om hur de olika sensorerna skall monteras i respektive manual för dessa.  

 I manualen för huvudenheten kan du läsa mer om ytterligare funktioner och 

tillbehör. 


