
Satel Integra kvik vejledning. 

 

Tilkobling af ét område.  
For at tilkoble et område gøres følgende:  
1. Indtast brugerkoden på betjeningspanelet og tryk #  
 

Frakobling af ét område.  
1. Indtast koden på forbikobleren – indgangstiden startes og en indgangs lyd høres.  

2. Gå til betjeningspanelet af planlagt adgangsvej og indtast brugerkoden og tryk på #  

 
Afstilling af en alarm.  
1. Indtast brugerkoden og tryk # og displayet viser ”Tyverialarm afstillet  
2. Tryk derefter på 1 for at se hvilken zone / zoner der er blevet afstillet. Hvis flere zoner er 
aktiveret, kan pil ned tasten bruges til at få vist de forskellige alarmer der er afstillet.  

3. Tryk * for at forlade menuen.  

 
 
Tilkobling af flere områder.  
Områder tilkobles på samme tid eller hver for sig.  
1. Indtast brugerkoden på betjeningspanelet og tryk # og displayet vil vise:  
Tilkoble alt  
Tilkoble valgte 1=Ja  
2. Vælg om alle områder skal tilkobles eller kun valgte med piltasterne og tryk #.  
 
Hvis ”Tilkoble alt” vælges, vil de områder som brugeren har adgang til tilkobles  
Hvis ”Tilkoble valgte” vælges vises de områder som brugeren har adgang til.  
3. Med pil tasterne scrolles der frem til det ønskede område f.eks.”Salgskontor”.  
4. Når området/områderne er valgt tryk på # tasten.  
 

Frakobling af flere områder.  
1. Indtast koden på forbikobleren – indgangstiden startes og en indgangs lyd høres  

2. Gå til betjeningspanelet af planlagt adgangsvej og indtast brugerkoden og tryk på # 

3. Der vises nu i displayet:  
Frakoble alt  
Frakoble valgte 1=Ja  
4. Vælg om alle områder skal frakobles eller kun valgte med piltasterne og tryk #.  
5. Med pil tasterne scrolles der frem til det ønskede område f.eks. ”Salgskontor”.  
6. Når området/områderne er valgt tryk på # tasten.  

 

Afstilling af en alarm.  
1. Indtast brugerkoden og tryk # og displayet viser ”Tyverialarm afstillet  
2. Tryk derefter på 1 for at se hvilken zone / zoner der er blevet afstillet. Hvis flere zoner er 
aktiveret, kan pil ned tasten bruges til at få vist de forskellige alarmer der er afstillet.  

3. Tryk * for at forlade menuen.  
 


