BRUGER
MANUAL
FOR TELESIKRING HOME

Betjeningspanel

Ændring af personlige oplysninger

Fuldtilkobling: Tast din personlige kode
efterfulgt af ikonet ”mand ud af hus”
nederst til venstre.
Deltilkobling: Tast din personlige kode
efterfulgt af ikonet ”mand ind i hus”
nederst til højre.
Frakobling: Tast din personlige kode
efterfulgt af Enter.

På vores Brugerside kan du se og ændre
dine oplysninger, oprette og slette brugere
mm. Du finder loginsiden på:
kundeweb.telesikringhome.dk

Tilkobling med nøglebrik
Tilkobling: Tryk ikonet ”mand ud af hus” og
før nøglebrikken op mod nederste ikon.
Frakobling: Tryk Enter og før nøglebrikken
op mod nederste ikon.

Fjernbetjening
Fuldtilkobling: Tryk på ”hængelås lukket”
for tilkobling.
Frakobling: Tryk på ”hængelås åben” for
frakobling.
Nederst til højre er der knap ved
Personligt overfald, og nederst til venstre
Stay-funktion.

App
Tilkobling: Hold knappen inde øverst til
venstre for tilkobling.
Frakobling: Hold knappen inde øverst til
højre for frakobling (også efter den har
været deltilkoblet).
Deltilkobling: Hold knappen inde nederst
til venstre for tilkobling.

App-oprettelse
1. Hent appen TelesikringHome til
telefonen
2. Opret bruger
3. Login med den oprettede bruger
4. Tryk på + i højre hjørne for at tilknytte
et nyt anlæg
5. Udfyld felterne
Navn: F.eks. Hjem eller Sommerhus
Brugerkode: Din personlige kode (4 tal)
MAC-adresse: Blev udleveret på installationen
Remote kode: Blev udleveret på installationen

Nu er anlægget tilknyttet
Vi anbefaler at slå så mange notifikationer
fra, så slipper du for forstyrrelser på din
telefon. Tryk på Mere på hovedskærmen
for at slå notifikationer fra.

Hvis centralen går offline
Hvis du oplever at panelet er offline kan
du tage strømstikket ud i 30 sekunder og
derefter sætte strøm på igen. Dette gør at
centralen genstarter og går online igen.

Kontrolcentral
Hvis alarmen går, kan den afmeldes
på vores kontrolcentral 76 119 119
– oplys herefter kodeordet.
Ved andre spørgsmål henviser vi til
vores kundeservice 76 119 119 eller
kundeservice@telesikringhome.dk

Tlf. 76 119 119
www.telesikringhome.dk

