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O vašem alarmnem sistemu 

 
Vaš DSC alarmni sistem je bil narejen z namenom, da vam zagotovi največjo možno prožnost in 
prilagodljivost. Pozorno preberite navodila in uporabljajte navodila serviserja o delovanju in lastnostih 
sistema. Vsi uporabniki sistema morajo biti enako poučeni o uporabi. Serviser naj vam izpolni stran 
“Informacije o sistemu” z vsemi podatki o področjih in geslih. Shranite navodila na varno mesto za 
referenco v bodoče. 

Požarna varnost 

Centrala lahko kontrolira senzorje za zaznavanje požara kot so npr. dimni senzorji in signalizira 
požar. Dobra protipožarna zaščita je odvisna od primernega števila senzorjev, postavljenih na 
pravilna mesta. Pazljivo preberite “Družinski evakuacijski načrt” v teh navodilih. 
OPOZORILO! Vaš serviser mora omogočiti funkcijo protipožarne zaščite preden le-ta prične 
delovati. 

Testiranje 

Da bi zagotovili nemoteno delovanje, vam priporočamo tedensko testiranje alarmnega sistema. 
Preberite poglavje “Testiranje sistema”, ki opisuje postopek preverjanja funkcij. Če alarmni sistem ne 
deluje pravilno, pokličite podjetje, ki vam ga je vgradilo. 

Intervencija 

Sistem ima možnost prenosa alarmov, napak in urgentnih alarmov preko običajnih telefonskih linij, 
omrežja GSM/GPRS ali interneta na dežurni center. Če nenamerno sprožite alarm, takoj pokličite 
dežurni center, da preprečite nepotrebno intervencijo. 
Opozorilo: Serviser mora omogočiti možnost prenosov na dežurni center. 

Vzdrževanje 

Ob normalni uporabi vaš alarmni sistem skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Upoštevati pa morate 
sledeča navodila: 
1. Tipkovnice ne čistite z mokro krpo in ne uporabljajte čistil za okna (razpršilec). Obrišite jo z rahlo 

navlaženo krpo. Tako boste z lahkoto odstranili manjše nanose prahu. 
2. Različne senzorje testirajte, čistite in vzdržujete po tovarniški specifikaciji ali pa se posvetujte z 

vašim serviserjem. 
3. Akumulator za lastno napajanje je priporočljivo menjati vsaka tri leta. Posvetujte se z vašim 

serviserjem, kako menjati akumulator. 

Kratek opis sistema 

Vaš alarmni sistem je sestavljen iz alarmne centrale DSC, ene ali več tipkovnic in različnih senzorjev 
in kontaktov. Ohišje vsebuje tiskano vezje centrale, varovalke, transformator in akumulator lastnega 
napajanja.  
OPOZORILO! Nihče, razen pooblaščenega serviserja, naj ne odpira alarmne centrale. 
Vse tipkovnice imajo tipke za vnos ukazov in vgrajen zvočnik. Tipkovnica ima velik zaslon iz tekočih 
kristalov. 
Varnostni sistem sestavlja več področij (ang. zone) in na vsako od teh področij je vezan senzor (IR 
senzorji, magnetni kontakti, senzorji razbitja stekla...). Ko je senzor v alarmnem stanju, je tudi 
področje v alarmnem stanju, kar je na tipkovnici prikazano z izpisom na LCD zaslonu. 



Navodila	za	uporabo	alarmnega	sistema	Alexor	

MOBICOM	d.o.o.,	Borovec	23,	1236	Trzin,	www.mobicom.si	 5 

 
POMEMBNO OPOZORILO: 
Alarmni sistem ne more preprečiti vloma in drugimi kritičnimi situacijami. Namen alarmnega sistema 
je obveščanje o kritičnih situacijah in prenos alarmov na dežurni center. Alarmni sistemi so zelo 
zanesljivi, a kljub temu ni zagotovljeno, da bodo delovali v vseh delovnih pogojih in niso nadomestilo 
za preudarne varnostne ukrepe ali življenjsko in premoženjsko zavarovanje. Vaš alarmni sistem mora 
vgraditi strokovnjak, ki vas mora obvestiti o stopnji varnosti in o vseh možnostih, ki vam jih nudi 
alarmni sistem. 

Tipkovnica alarmnega sistema Alexor WT5500 

 
  
Tipkovnica z zaslonom iz tekočih kristalov (LCD) WT5500 prikazuje sporočila v dveh vrsticah s 16 
znaki. Če se na zaslonu izpiše znak "<>", so na voljo dodatne informacije, ki jih pregledate s 
smernimi tipkami. Pritisnite [<] za predhodno funkcijo ali izpis ter [>] za naslednjo funkcijo ali izpis. 
Ko je tipkovnica v načinu z varovanjem energije »Sleep mode« ne sveti nobena LED dioda (razen 
diode Armed, v primeru, da je sistem vključen). Tipkovnica se osvetli ob pritisku tipke, pričetku 
vhodnega časovnega zamika... Tudi v tem načinu tipkovnica deluje normalno. 
 
Pritisnite [#] za stanje pripravljenosti. 
Pritisnite [*] za izbiro funkcije. 

Izbira jezika pri tipkovnici WT5500 

Tipkovnica omogoča izbiro jezika za prikaz sporočil. 
Za izbiro jezika izberite sledeč postopek: 
 

1. Pritisnite in držite skupaj tipki  2 sekundi 
2. Z uporabo tipk  izberite željeni jezik 
3. pritisnite  za izbiro željenega jezika 

  



Navodila	za	uporabo	alarmnega	sistema	Alexor	

MOBICOM	d.o.o.,	Borovec	23,	1236	Trzin,	www.mobicom.si	 6 

Vklop in izklop sistema 

Sistem Alexor omogoča več različnih načinov vklopa, odvisno od tega ali ste doma, ali ne. 

 »Stay arming« - vklop sistema, ko ste doma 

Način Stay Arming bo avtomatično izklopil notrajnjo zaščito (detektorje premika) in omogočil vklop 
zunanjega varovanja oz. magnetnih kontaktov na oknih in vratih. Zaprite vsa področja (zaprite okna 
in vrata, ne premikajte se ). Led dioda Ready  bo zasvetila. 
Pritisnite in držite tipko Stay , dokler ne zaslišite piska (približno 2 sekundi), vnesite geslo za 
vklop ali približajte kartico za vklop in ne zapustite prostorov. Med trajanjen izhodnega časovnega 
zamika svetita diodi Armed  in Ready . 
Po preteku izhodnega časovnega zamika je alarmni sistem vključen, kar je prikazano na tipkovnici na 
sledeč način: LED dioda Ready  ugasne, LED dioda Armed  pa ostane prižgana. 
Po vklopu je torej prižgana dioda Armed  in prikazano opozorilu o začasnem izklopu notranjih 
področij. 
V tem načinu vklopa sistem avtomatično izklopi notranje senzorje premika – način vklopa je primeren 
takrat, ko ste doma, se po notranjih prostorih premikate, želite pa zaščititi okna in vrata, na katera so 
vgrajeni magnetni kontakti. 

 »Night arming« - vklop sistema med nočnim počitkom 

V primeru, da ste sistem že imeli vključen v načinu Stay Arming, pritisnite  na tipkovnici. S tem 
boste vključili tudi vsa notranja področja, razen tistih, ki so programirana kot nočna področja.  
 
OPOZORILO! Vaš monter alarmnega sistema lahko programira funkcijsko tipko na tipkovnici, ki bo 
omogočala enostaven vklop nočnega režima. Vklop je tako izredno enostaven – funkcijsko tipko 
držite 2 sekundi. 
 
Nočna področja so tako aktivna samo v primeru vklopa celotnega ssitema. Preverite, kako je monter 
programiral področja vašega alarmnega sistema in sistem izkoristite v polni funkciji!  
 
Ko je sistem vključen v nočnem načinu (preko funkcijske tipke ali z ukazom , v kolikor ste 
predhodno uporabili način vklopa Stay Arming), morate za izklop sistema uporabiti vaše geslo ali 
obesek.  
 
Tih izhodni zamik 
Če je sistem vključen s programabilno tipko »Stay« ali z uporabo vklopa brez vhodnega časovnega 
zamika  + »geslo«, tipkovnica ne bo piskala med odštevanjem izhodnega časovnega zamika. 
Izhodni časovni zamik bo v tem primeru še enkrat daljši. 

 »Away arming« - vklop celotnega sistema 

Zaprite vsa okna in vrata in prenehajte s premiki v področjih, varovanih s senzorji premika. Prižge se 
LED dioda Ready . 
Za vklop celotnega sistema imate več možnosti: 

- pritisnite in držite funkcijsko tipko Away za 2 sekundi 
- vnesite vaše geslo 
- prislonite obesek 
- vnesite  za hitri vklop 
- uporabite daljinski upravljalnik 
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Med trajanjen izhodnega časovnega zamika svetita diodi Armed  in Ready . Tipkovnica z 
opozorilnim piskom vsako sekundo odšteva izhodni časovni zamik – pred iztekom so piski pogostejši. 
Po preteku izhodnega časovnega zamika je alarmni sistem vključen, kar je prikazano na tipkovnici na 
sledeč način: LED dioda Ready  ugasne, LED dioda Armed  pa ostane prižgana. 

Hitri izhod 

Če je sistem vključen, vi pa želite zapustiti objekt, uporabite funkcijo hitri izhod – omogoča izhod iz 
objekta brez izklopa in ponovnega vklopa sistema. Pritisnite in držite tipko »Quick Exit«  za dve 
sekundi ali preko tipkovnice vnesite . Na voljo imate 2 minuti, da zapustite objekt. Po proženju 
izhodnega senzorja se preostali čas izniči. 

Proženje sirene takoj po vklopu sistema 

Opozarjanje na izhodno napako 
Z namenom preprečevanja neželjenih alarmov je v centrale vgrajena tudi funkcija opozarjanje na 
izhodno napako, ki opozori uporabnika na nepravilen izhod ob vklopu alarmnega sistema. V primeru, 
da niste zapustili prostorov po preteku izhodnega časovnega zamika ali je med zamikom ponovno 
proženo vhodno/izhodno področje, se sproži sirena. V tem primeru morate ponovno vključiti in 
izključiti alarmni sistem – funkcija je programabilna in jo lahko omogoči oz. onemogoči vaš monter. V 
primeru, da je funkcija aktivna in je povzročena izhodna napaka, morate sistem izključiti in ponovno 
vključiti. 
 
Napaka pri vklopu 
V primeru, da sistem ni pripravljen za vklop ali je vnešeno geslo napačno, po vnosu gesla zaslišite 
pisk napake – dolg pisk neuspešnega vklopa sistema. Zaprite vsa okna in vrata, pritisnite  in 
ponovno vključite sistem. 

Izklop sistema 

Vstopite v prostore skozi vhodno/izhodna vrata in preverite, če je alarmni sistem vključen (na 
tipkovnici gori LED dioda Armed ). Če vas je vhodni senzor zaznal, tipkovnica prične s konstantnim 
piskom opozarjati na odštevanje vhodnega časovnaga zamika. Vnesite vaše geslo ali prislonite 
obesek. Če je tipkovnica v načinu varčevanja z energijo, pritisnite katerokoli tipko, da prične z 
delovanjem in nato vnesite geslo ali prislonite obesek. Čas trajanja vhodnega časovnega zamika 
lahko programira vaš monter. Izklop sistema je možen tudi z daljinskim upravljalnikom 
 
Napaka pri izklopu 
Če ste vnesli neveljavno geslo, zaslišite 2-sekundni pisk tipkovnice. Pritisnite  in ponovno vnesite 
geslo. 
 
Vklop in izklop sistema z daljinskim upravljalnikom 
Sistem omogoča vklop/izklop tudi preko daljinskih upravljalnikov, ki jih mora omogočiti vaš monter. 
Sistem omogoča potrditev vklopa/izklopa tudi s piskom sirene- funkcija je programabilna. Alarmni 
sistem je lahko vključen/izključen z uporabo dvosmernega daljinskega upravljalnika WT4989. Stanje 
sistema lahko vidite na zaslonu upravljalnika. 
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Vgrajene funkcijske tipke  

Pritisnite in držite 2 sekundi tipko  (Požar),  (Pomožni alarm) ali  (Panika) za takojšnjo 
aktivacijo požarnega, pomožnega ali alarma panike. Za potrditev vnosa in prenosa na nadzorni 
center tipkovnica zapiska. OPOZORILO! Delovanja tipk mora omogočiti monter alarmnega sistema.  
OPOZORILO! Delovanje požarnih tipk lahko monter izključi. 

Ko prične delovati sirena 

Sistem lahko generira tri različne zvoke sirene: 
 
- Konstanten zvok – za vlomni alarm 
- Pulzno delovanje – za požarni alarm 
- 4 x pisk, 5 sekundni premor, 4 x pisk – alarm ogljikovega monoksida (uporaba v prihodnje) 
 
Prioriteto ima požarni alarm, sledi mu ogljikov monoksid in nato vlomni alarm. 
 
V primeru proženja sirene vlomnega alarma pristopite v objekt pazljivo. V primeru neželjenega 
alarma vnesite geslo za izklop sistema in pokličite nadzorni center. 

V primeru proženja sirene požarnega alarma:  

Takoj pričnite z evakuacijskim načrtom. 
V primeru, da je požarni alarm neželjen – para, vnesite geslo za izklop sistema in pokličite nadzorni 
center. 

Nastavitev datuma in ure 

 
 
Za dostop do nastavitve datuma in ure vnesite: 

 + »glavno geslo sistema« za dostop do funkcij uporabnika. S tipkama  poiščite na 
tipkovnici »Time & Date« in pritisnite . 
 
Vnesite 10 številk v formatu HHMMmmDDYY: 
Vnesite ure in minute v 24-urnem formatu HH:MM (od 00:00 do 23:59). 
Vnesite datum kot mesec, dan, leto (mm DD YY). 
Po vnešenih desetih številkah se vrnete v način funkcij uporabnika. Pritisnite  za vrnitev v stanje 
pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije. 

Izklop področij 

Ko potrebujete dostop do določenega področja med varovanjem, uporabite izklop področij. Izklopite 
lahko tudi področja z napako, kar omogoča vklop sistema, če napaka ne more biti takoj odpravljena. 
Izključena področja ne bodo sprožila alarma. Področij ne morete izključiti, ko je sistem vključen. 
Izklop področij velja samo za enkraten vklop. Pred naslednjim vklopom morate področja ponovno 
izključiti. 
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OPOMBA: Zaradi varnostnih razlogov vam lahko serviser onemogoči izklop nekaterih področij 
in izklop področij brez veljavnega gesla. 
Izključena področja zmanjšajo stopnjo zaščite v vašem sistemu. Če izključite področje zaradi 
poškodbe ali nepravilnega delovanja, takoj pokličite serviserja, da odpravi napako.  
Pred vklopom preverite ali so vsa področja izključena namerno ! 
 
Izklop področij 
Za izklop področij mora biti sistem izključen in v stanju pripravljenosti: 
 

1. Pritisnite  za vstop v funkcijski meni, prikaže se sledeče sporočilo: 

 
2. Pritisnite  ali . 
3. Če je sistem programiran tako, da je za izklop področja zahteva geslo, se izpiše spodnje 

sporočilo: 

 
Vnesite vaše geslo. 

4. Z uporabo tipk  se premaknite do področja, ki ga želite začasno izključiti. 

 
Pritisnite , da izbrano področje izključite. Če veste številko področja, ga lahko vnesete ročno 
preko tipkovnice (npr. 05 za področje 5). 
 
Ponovna aktivacija vseh izključenih področij 
Za aktivacijo vseh začasno izključenih področij: 
1. pritisnite  + »glavno geslo sistema«, če je zahtevano 
2. pritisnite  
3. za izhod iz funkcije pritisnite . 
 
Ponovni izklop področij – enakih, kot pred zadnjim vklopom 
Za ponovni izklop področij: 
1. pritisnite  + »glavno geslo sistema«, če je zahtevano 
2. pritisnite  
3. za izhod iz funkcije pritisnite . 
 
Izklop grupe področij 
Če je potreben konstanten izklop več področij, jih lahko programirate v grupo, tako da ni potreben 
izklop vsakega področja posamično. 
 
Programiranje grupe področij: 
1. pritisnite  + »glavno geslo sistema«, če je zahtevano 
2. vnesite dvomestno številko področja, ki ga želite vključiti v grupo.  
3. da shranite izbrano področje v grupo pritisnite . 
4. za izhod iz funkcije pritisnite . 
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Izbira grupe področij za izklop pri vklopu sistema 
1. pritisnite  + »glavno geslo sistema«, če je zahtevano 
2. pritisnite . Ob vklopu bodo izključena vsa področja v tej grupi. 
3. za izhod iz funkcije pritisnite . 
 
OPOZORILO! Grupa področij je aktivna tudi po vklopu/izklopu sistema. 

Pregled napak 

Za čimvečjo varnost alarmna centrala konstantno preverja kritične situacije. V primeru, da se pojavi 
napaka, se bo prižgala LED dioda “Trouble”  in tipkovnica bo 2-krat zapiskala vsakih 10 sekund. 
Za izklop piskov pritisnite tipko . 
Opozorilo: Napaka na sistemu zmanjša stopnjo zaščite, ki vam jo nudi vaš sistem. Preverite napako 
na sistemu in po potrebi pokličite serviserja, da napako odpravi. 
Dioda “Trouble” bo samodejno ugasnila, ko bo napaka odpravljena. 
Za pregled napak vtipkajte , in s tipkama  preglejte napake: 
Napaka Komentar Kaj storiti 
Napaka 
alternativnega 
komunikatorja 

Možne napake: 1 kartica SIM zaklenjena 2 napaka 
omrežja GSM 3 napaka internetnega omrežja 4 napaka 
sprejemnega centra 5 napaka SMS sporočil 

Pokličite servis. 
Za internetne 
napake preverite 
internetne 
povezave. 

Zahtevan servis 
(pritisnite tipko 1) 

Možne napake: slabo stanje akumulatorja, napaka 
sistema, sabotaža sistema, frekvenčne motnje.  

Pokličite servis. 

Napaka AC Sistem bo kljub izpadu 230V nekaj ur normalno 
deloval. 

Počakajte na AC 
napajanje 

Napaka 
telefonske linije 

Sistem je zaznal prekinitev telefonske linije Pokličite servis. 

Napaka 
komunkacije 

Sistem ni prenesel dogodka na nadzorni center ali 
privatni telefon. 

Pokličite 
nadzorni center 

Napaka področja Okvara na senzorju. Pritisnite tipko  za pregled 
vseh okvar. 

Pokličite servis. 

Sabotaža 
področja 

Senzorji/centrala/sirena napaka sabotažnega stikala. 
Pritisnite tipko  za pregled vseh sabotaž. 

Pokličite servis. 

Nizka baterija Potrebna menjava baterije brezžičnega elementa. 
Pritisnite tipko  za pregled vseh iztrošenih baterij.  

Pokličite servis. 

Izguba datuma in 
ure 

Nastavite uro in čas – preglejte ta navodila. Nastavitev 

Ni odziva 
tipkovnice 

Preverite stanje baterij v tipkovnici. Zamenjajte 
baterije. 

“Ni odziva 
centrale” (“No 
panel response”) 

Tipkovnica je izgubila komunikacijo s centralo. 
Vzrok so lahko občasne frekvenčne motnje. 

Pokličite servis, 
če se napaka ne 
odpravi. 

Dioda “Trouble” 
sveti 

Centrala Alexor je zaznala prisotnost frekvenčnih 
motenj zadnjih 20 sekund. 

Pokličite servis, 
če se napaka ne 
odpravi. 
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Pregled alarmov v spominu  

Če se prikaže sporočilo "Alarm Memory", je v spominu alarmno stanje. Alarmni sistem si zapomni 
prožene alarme med zadnjim varovanjem. Za pregled alarmov v spominu, pritisnite . 
Uporabite tipki  za pregled vseh proženih alarmov. Za izhod pritisnite tipko . Če želite 
stanje izbrisati, morate vključiti in izključiti alarmni sistem. Bodite pozorni ob izklopu alarmnega 
sistema – če vas sistem opozori na spomin proženega alarma, je vlomilec lahko še vedno v 
zaščitenih prostorih. 

Indikacija vstopa  

Indikacija vstopa je funkcija, ki povzroči pisk tipkovnice ob vsaki aktivaciji / deaktivaciji področja, ko je 
sistem izklopljen. Za vklop funkcije pritisnite funkcijsko tipko Chime  ali preko tipkovnice vnesite 
ukaz . Sistem s tremi piski potrdi vklop funkcije in z enim dolgim piskom izklop funkcije. 

Programiranje gesel  

Vaš alarmni sistem lahko upravljate s 16 različnimi gesli. Če uporabljate tudi daljinske upravljalnike, 
vsak zasede eno mesto – npr. daljinski upravljalnik 1 zasede geslo 1.  
 
Za programiranje gesel sledite postopku: 
 

1. Vnesite  + [glavno geslo] 
2. Led dioda Armed  se prižge 
3. Vnesite dvomestno številko gesla, ki ga želite programirati (npr. 06 za geslo št. 6) ali s 

pomočjo smernih puščic  poiščite željeno številko gesla in pritisnite  
4. Vnesite novo 4 mestno geslo 
5. Ko ste ga vnesli, lahko dodate/spremenite novo geslo ali izberite  za izhod. 

 
Geslu se lahko določijo dodatne lastnosti: izklop področja, duress geslo, nadzorno geslo, daljinski 
dostop ali geslo za enkratno uporabo. Na tipkovnici WT5500P bo sistem od vas zahteval, da 
približate obesek, ko je vnešen zadnji znak gesla. Za brisanje obeska, je potrebno tudi brisanje gesla 
v sistemu. 
 
Gesla v sistemu se delijo na: 
 
 Gesla od 01 do 16 so uporabniška gesla. Uporabljajo se za vklop in izklop alarmnega sistema in 

particije, izklop področij in krmiljenje dodatnih izhodov. 

 Duress gesla uporabljate v primeru izkopa pod prisilo (npr. v primeru oboroženega ropa). 
Alarmni sistem se bo normalno izključil, po telefonu bo obveščena dežurna služba. 

 Geslo 40 je glavno geslo sistema. Z njim lahko programirate gesla in uporabljate posebne 
funkcije.  

 Nadzorno geslo: je aktivno za uporabo funkcij  in , vendar pa lahko to geslo 
dodaja samo nova gesla z enakimi ali manjšimi pravicami, kot je nadzorno geslo. 

 Geslo za enkratno uporabo: geslo bo veljavo 24 ur za enkratni izklop sistema in neomejeno 
število vklopov sistema.  
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Dodatne lastnosti gesel 

Lastnosti novega gesla bodo enake lastnostim gesla, ki je bilo vnešeno ob vnosu  
ukaza. 
Glavno geslo sistema (40) ima tovarniško omogočeno možnost 3 – izklop področij. 
 
Dodatne lastnosti (vsa gesla razen monterjevega) 
 
Vklop/izklop sistema – vsa gesla omogočajo vklop ali izklop sistema 
Proženje PGM izhodov [*][7][1] in [*][7][2] omogočajo vsa gesla. 
 
Programabilne možnosti gesla: 
Dostop do programabilnih možnosti gesla: 
 
[*][5][glavno geslo ali nadzorno geslo] [9][geslo] 
 
1  Nadzorno geslo 
2  Duress geslo 
3  Geslo lahko izključi področje – bypass 
4  Daljinski dostop (preko SMS ukazov) 
5-6  Za uporabo v prihodnje 
7  Pisk sirene ob vklopu/izklopu - Ta možnost omogoča pisk sirene ob vklopu/izklopu 
alarmnega sistema. Ta možnost velja tako ob vnosu veljavnega gesla kot ob uporabi daljinskega 
upravljalnika. Za programiranje te funkcije, ki je lahko moteča do okolice, se posvetuje z monterjem 
8  Geslo za enkratno uporabo 
 
Podatke o geslih si zapišite na stran “Informacije o sistemu”, Priporočamo, da tovarniško nastavljeno 
geslo takoj spremenite in ne uporabljate preveč očitnih gesel kot npr. [1111], [1234] ali geslo, ki 
vključuje vaše osebne podatke (mesec in leto rojstva). 
 
Brisanje gesla 
 
Za brisanje gesla vstopite v meni za programiranje gesel. Izberite geslo in vnesite  kot prvi znak. 
Po vnosu  sistem takoj briše geslo in tudi obesek, če je dodan brisanemu geslu. 
Nikoli ne brišite glavnega gesla! 

Vpis obeska 

Obeski so možni le pri tipkovnicah WT5500P.  
1. Vnesite  + [glavno geslo] za vstop v meni programiranja gesel. 
2. Izberite ustrezno kodo 1 – 16 ali 40 in pritisnite . 
3. Vnesite 4-mestno kodo, prikaže se sporočilo: 

 
4. Obesek približajte čitalcu na tipkovnici, ki je označen s . Nato se prikaže sporočilo: 
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5. V primeru, da bi obesek želeli dodati geslu, ki že ima omogočen obesek, se izpiše sporočilo: 

 
Izberite drugo geslo ali izbrišite obstoječe in mu dodajte nov obesek – vrnite se na korak 2. 
 
Brisanje gesla/obeska 
Za brisanje gesla vstopite v meni za programiranje gesel. Izberite geslo in vnesite  kot prvi znak. 
Po vnosu  sistem takoj briše geslo in tudi obesek, če je dodan brisanemu geslu. 

Vklop/izklop sistema z obeskom 

Približajte obesek čitalcu na tipkovnici  - na levi strani prikazovalnika, označen z  za vklop/izklop 
sistema. Ko je sistem uspešno vključen, se prikaže sporočilo: 

 
Ob izklopu, se na tipkovnici izpiše: 

 
V primeru, da obesek ni vnešen v sistem, se ob njegovi uporabi izpiše: 

 

Posebne funkcije uporabnika  

Z glavnim geslom ali nadzornim geslo imate dostop do posebnih funkcij. Za dostop do njih vnesite 
ukaz  [glavno geslo]. Sedaj pritisnite: 

[1]  Nastavitev datuma in ure 

Vnesite 10 številk v formatu HHMMmmDDYY: 
 Vnesite ure in minute v 24-urnem formatu HH:MM (od 00:00 do 23:59). 

 Vnesite datum kot mesec, dan, leto (mm DD YY). 

Po vnešenih desetih številkah se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za vrnitev v stanje 
pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije. 

[2]  Za uporabo v prihodnje 

[3]  Za uporabo v prihodnje 

[4]  Test sistema 

Po pritisku [4] bo potekal test sistema 2 sekundi: tipkovnica bo zapiskala, vse diode na tipkovnici 
bodo zasvetile in sirena bo delovala. Na dežurni center bo poslana koda za test sistema. 
Po testiranju sistema se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za vrnitev v stanje 
pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije. 

 [5]  Vklop DLS odgovarjanja 

Po pritisku [5] bo centrala odgovarjala na vse telefonske klice, dokler ni izpolnjen eden od 
pogojev: 
 da poteče čas za odgovarjanje, ki je lahko ena ali šest ur (odvisno od serviserjeve nastavitve 

vašega sistema) 

 opravljena uspešna komunikacija. 
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Po vklopu DLS odgovarjanja se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za vrnitev v stanje 
pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije. 
Med DLS komunikacijo tipkovnica ne deluje! 
 To funkcijo lahko omogoči vaš serviser. 

[6]  Vklop DLS klicanja 

Po pritisku [6] bo centrala začela komunikacijo z računalnikom dokler ni izpolnjen eden od 
pogojev:  
 poteče čas za klicanje (odvisno od serviserjeve nastavitve vašega sistema) 

 opravljena uspešna komunikacija. 

Pri vklopu DLS klicanja se vrnete v način posebnih funkcij. Pritisnite [#] za vrnitev v stanje 
pripravljenosti ali nastavite še ostale funkcije. 
Med DLS komunikacijo tipkovnica ne deluje! 
 To funkcijo lahko omogoči vaš serviser. 

[7]  Za uporabo v prihodnje 

[8]  Vključen test uporabnika – »Walk test« 

Funkcija omogoča uporabniku preverjanje delovanja detektorjev in prenos kode za test na 
nadzorni center.  
OPOZORILO! Požarna področja, tipka [F] in dvožilni požarni senzorji niso vključeni v test. 
Prožitev teh naprav povzroči izhod iz testa in prenos alarma na nadzorni center.  
1. pritisnite [8] za vklop funkcije 
2. premikajte se pod senzorji – tipkovnica s piski opozarja na delovanje 
3. za izklop testa vnesite [*] [6] [8]  
OPOZORILO! Če v roku 15 minut ni proženo nobeno področje, se centrala vrne v normalni 
način delovanja.  

[9]  Vklop/Izklop avtomatskega izklopa 

Funkcija omogoča uporabniku vklop/izklop avtomatskega izklopa za čas programiran v razdelku 
[0]. 

[0]  Čas zakasnjenega izklopa 

Nastavite čas avtomatskega izklopa za posamezen dan v tednu. [*][6][glavno geslo][0]. S 
smernimi tipkami <> izberite dan v tednu in pritisnite [*]. Nato vnesite čas izklopa. 

Nastavitev osvetlitve in kontrasta 

Ko izberete to možnost, tipkovnica omogoča prehod med štirimi različnimi nivoji osvetlitve in desetimi 
kontrasta. 
1. vnesite  [glavno geslo] 
2. z uporabo smernih tipk  se pomikate do možnost »Contrast« ali »Brightness« in pritisnite 

. Z uporabo smernih tipk  se pomikate čez različne stopnje kontrasta/osvetlitve. 
3. Pritisnite  ob željenem nivoju  
4. za izhod pritisnite . 

Senzor osvetlitve okolice 

Zaradi varčevanja z baterijami, tipkovnica avtomatsko prilagaja nivo osvetlitve tipkovnice. Funkcijo 
lahko onemogoči monter alarmnega sistema. 

Spreminjanje jakost opozorilnih tonov tipkovnice 

Ko izberete to možnost, tipkovnica omogoča prehod med 21 različnimi jakostmi. 
1. vnesite  [glavno geslo] 
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2. z uporabo smernih tipk  se pomikate do možnost »Buzzer« in pritisnite . Z uporabo 
smernih tipk  se pomikate čez različne stopnje piskov. 
3. pritisnite  ob željenem nivoju  
4. za izhod pritisnite . 

Pregled spomina dogodkov 

Sistem omogoča prikaz zadnjih 500 dogodkov, ki jih alarmna centrala konstantno zapisuje v spomin. 
Za dostop in pregled dogodkov, sledite sledečim navodilom: 
 
1. vnesite  [glavno geslo] 
2. z uporabo smernih tipk  se pomikate do možnost »Event Buffer« in pritisnite .  
3. Izpisana bo številka dogodka in datum/čas. Pritisnite  za podrobnejše informacije o dogodku. 
Z uporabo smernih tipk  se pomikate čez različne dogodke. Z uporabo tipke  lahko vedno 
preklopite način pogleda med št. dogodka/datum/čas in podrobnosti o dogodku. 
4. za izhod pritisnite . 

Uporaba daljinskega upravljalnika WT4989 

Daljinski upravljalnik z dvosmerno komunikacijo WT4989 omogoča veliko funkcij, podobno kot 
brezžična tipkovnica. Ima 4 programabilne tipke, vsako se lahko programira s šestimi različnimi 
funkcijami, LDC prikazovalnika lahko prikazuje status sistema s kombinacijo 7 ikon in vgrajenim 
piskačem. Tovarniške nastavitve tipk so sledeče: 

Funkcijske tipke: 

 - Zahteva statusa – pritisnite tipko za 1 sekundo – sistem prikaže trenutni status 
 

 - Stay Arming – pritisnite za vklop sistema v načinu Stay Arming. .Vključijo se vsa vstopna 
področja, notranja področja niso aktivna 
 

 - Away Arming – vklop celotnega sistema 
 

 - Izklop sistema – pritisnite tipko, da izključite sistema 
 

 - Alarm panike – pritisnite in držite tipko 3 sekunda za vklop alarma panike 
 

 - Proženje izhoda – pritisnite in držite obe tipki 3 sekunde za proženje dodeljenega izhoda 
 

 - Proženje izhoda – pritisnite in držite obe tipki 3 sekunde za proženje dodeljenega izhoda 

Ikone na daljinskem upravljalniku in njihov pomen: 

Spodnja tabela prikazuje simbole, ki jih lahko prikazuje daljinski upravljalnik WT4989: 
 
IKONA (S – gori, F – utripa) 
 

 - (S) napaka sistema  - (S) alarm v spominu 
 - (F) zaklepanje omogočeno  - (F) prožen alarma 

 - (S) sistem izključen  - (F) [*] [9] - sistem vključen Away režim 
 - (S) – sistem vključen Away režim  - (F) sistem vključen Stay režim 
 - (S) – sistem vključen Stay režim  - (F) sistem vključen – Nočni režim 

 - (S) – sistem vključen – Nočni režim  - (S) iztrošena baterija 
  - (F) kritično iztrošena baterija 
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Vgrajen piskač 

Omogoča zvočno potrditev pritiska tipke in izvrševanje ukaza centrale. 

Zaklepanje tipk 

Omogoča, da sistema ne izključite ali vključite nenamerno. 
Za zaklepanja tipk daljinskega upravljalnika: 
 

1. Pritisnite in držite skupaj 3 sekunde tipki Status  in Away  
2. Po preteku 3 sekund bo daljinski upravljalnik zapiskal, ikona  prične utripati – tipke so 

zaklenjene 
 
Za odklepanja tipk daljinskega upravljalnika: 
 

1. Pritisnite in držite skupaj 3 sekunde tipki Status  in Away  
OPOZORILO: Pritisk tipke panika   za 3 sekunde ravnotako odklene daljinski upravljalnik. 

2. Ko je daljinski upravljalnik odklenjen, sistem prikaže status  

Periodično testiranje sistema 

OPOZORILO: Pred testiranje obvestite nadzorni center v koliko ste nanj povezani. 
V testiranje niso zajeti požarni senzorji – te mora vsaj enkrat letno testirati monter vašega alarmnega 
sistema – torej ne pozabite na letni periodični pregled sistema! Dolžnost uporabnika je, da izvedete 
tedenski test sistema, le tako ste lahko povsem prepričani v polno funkcionalnost in zaščito. 
 
OPOZORILO: V kolikor opazite napako na sistemu, takoj pokličite vašega monterja! 

Test siren in tipkovnice 

S tem testom aktivirate LCD prikazovalnik in LED diode tipkovnice ter 4 sekundni test siren. 
 

1. Pritisnite  + [glavno/nadzorno geslo] +  
- Sistem aktivira izhod sirene s srednjo močjo za 2 sekundi in nato s polno močjo za 2 sekundi. 

Na tipkovnici zasvetijo vsa polja 
- LED diode Ready, Armed, Trouble in Power utripajo med trajanjem testa 
2. Za izhod iz testa pritisnite  

 

Iztrošene baterije tipkovnice 

Sistem iztrošene baterije tipkovnice prikazuje s utripanjem ikone napaka .  
 

Menjava baterij tipkovnice 

1. Odstranite tipkovnico z nosilca (najprej odstranite vijak, potem jo dvignite). Na zadnji strani 
tipkovnice je viden prostor za 4 AA baterije 

2. Namestite nove baterije – bodite pozorni na polariteto 
3. Namestite tipkovnico v nosilec. 
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Test baterij sirene WT4901 

Da bi ugotovili, katera sirena v sistemu ima iztrošene baterije, pritisnite in držite tipko test, ki jo 
najdete na prednji strani sirene, 5 sekund. 

- Če sirena deluje 5 sekund, so baterije ustrezne 
- Če sirena ne deluje, je potrebna menjava  

Menjava baterij sirene WT4901 

Odprite prednji pokrov in odstranite stare baterije, počakajte 30 sekund in namestite nove. 
Uporabljajte samo Energizer 1.5V AA alkalne baterije. Bodite pozorni na polariteto. Baterije je 
potrebno zamenjate na približno 2 leti. 
 
Poskrbite za ustrezno okolju prijazno deponiranje iztrošenih baterij. 

Test delovanja sistema – Walk Test 

Test omogoča preverjanje delovanja vsakega senzorja v sistemu. Ko ste v Walk testu, LED diode 
Ready, Armed, Trouble in Power utripajo in vas opozarjajo med trajanjem testa. Test lahko vedno 
prekinite z vnosom  + [glavno/nadzorno geslo] + . Ko je test končan, ga sistem 
avtomatično prekine – na to ste opozorjeni s petimi piski vsakih 10 sekund s pričetkom 5 minut pred 
zaključkom testa. Postopek testiranje je sledeč: 

- Pred vstopom v test preverite, da je sistem izključen in gori Ready LED dioda 
- Če ne gori LED dioda Ready pritisnite tipko  in zaprite vsa področja. 
- Vnesite  + [glavno/nadzorno geslo] +  za pričetek testa 
- Za testiranje posameznega senzorja, ga aktivirajte (odprite okno/vrata zaščitena z magnetnim 

kontakom, premik pred senzorjem premika..) 
- Ob aktiviranju posameznega senzorja sistem izpiše »Secure System Before Arming <>« ali 

»Secure or Arm System <>«. Uporabite smerni puščici  za preverjanje, katero 
področje/senzor ste aktivirali. Sporočilo bo izginilo, ko se senzor povrne v normalno stanje 
(okna/vrata zaprta, ni več premika pred senzorjem gibanja...). 

Vnos imen področij 

Za lažje upravljanje sistem, vam lahko vaš monter poimenuje posamezna področja in tako izredno 
poenostavi kontrolo in nadzor (npr. namesto Zone 1 sistem izpiše Vhod, namesto Zone 5 Dnevna 
soba ....) in podobno. Preverite, kako je monter programiral vaš sistem in poimenovanje področij! 
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Požarna varnost objekta 

Preverite objekt za sledeče potencialne nevarnosti: 
1. Ali so vse vtičnice in napeljava v brezhibnem stanju? Preverite ali obstajajo poškodovani kabli, 

preobremenjene varovalke, zaščita pred strelo itd. Če niste prepričani, da je električna napeljava v 
brezhibnem stanju, pokličite strokovnjaka, ki bo preveril vaše prostore. 

2. Ali so vse vnetljive tekočine shranjene na varnem in dobro zračnem prostoru v primerni embalaži? 
Izogibajte se čiščenju z vnetljivimi tekočinami (bencin). Držite se navodil, opozoril in ostalih 
informacij, ki so na embalaži za varno uporabo in shranjevanje izdelka. 

3. Ali so vsi nevarni materiali (vžigalice) izven dosega otrok? 
4. Ali so vsa ognjišča, kamini in ostale naprave za izgorevanje montirane pravilno, čiste in v dobrem 

stanju? Če ste v dvomih, pokličite strokovnjaka. 

Družinski evakuacijski načrt 

Ponavadi je med detekcijo požara in časom, ko postane požar že smrtno nevaren, malo časa. Prav 
zaradi tega je pomembno, da imate izdelan evakuacijski načrt, ki ste ga vadili in se ga držite. 
1. Vsak družinski član se mora udeležiti razvoja in vaje evakuacijskega načrta. 
2. Študirajte različne poti do izhodov iz vsakega prostora v poslopju. Ker je večina požarov ponoči, 

usmerite pozornost na evakuiranje iz spalnic. 
3. Zelo pomembno je, da je možna evakuacija iz spalnice brez odpiranja notranjih vrat. 

Upoštevajte naslednja priporočila pri izdelavi evakuacijskega načrta: 
 Prepričajte se, da se vsa okna in vrata, ki vodijo iz poslopja, odpirajo z lahkoto. Poskrbite, da se 

okna in vrata ne zatikajo in da ključavnice delujejo brez napak. 
 Če je odpiranje izhoda ali dostop do izhoda pretežak za otroke, starejše ali prizadete, morate 

načrtovati njihovo rešitev iz poslopja. To pomeni, da mora tisti, ki bo reševal ljudi iz poslopja, takoj 
slišati požarni alarm. 

 Če je izhod nad zemljo, priskrbite požarno lestev ali vrv ter vadite uporabo. 
 Pritlični izhodi morajo biti vedno prehodni. Pozimi očistite sneg pred izhodnimi vrati. Zunanje 

pohištvo in oprema ne sme blokirati izhoda. 
 Družina mora imeti skupno točko, kjer se bodo zbrali po evakuaciji, na primer čez cesto ali pri 

sosedu. Tako boste najlažje ugotovili kateri družinski člani manjkajo. Ko so vsi člani zapustili 
poslopje, pokličite gasilce. 

 Dober plan pospeši hitri izhod. Ne raziskujte vzroka požara in ne poskušajte požara pogasiti sami. 
Prav tako ne poskušajte rešiti nepremičnin, ker reševanje teh vzame ogromno neprecenljivega 
časa. Ko enkrat zapustite poslopje, počakajte gasilce in v prostore ne vstopajte ponovno. 

 Zapišite si evakuacijski načrt in ga redno vadite, tako da bo v primeru požara vsak vedel kaj storiti. 
Obnovite načrt ob spremembi pogojev; če je več ali manj oseb v hiši ali če spremenite fizično 
strukturo hiše (dozidava, premikanje ali nakup pohištva, zazidava...). 

 Redno opravljate testiranje alarmnega sistema, kot je opisano v navodilih. Če niste prepričani, da 
sistem deluje zanesljivo, pokličite vašega serviserja. 

 Priporočljivo je tudi, da pokličete vašo gasilsko brigado in se pozanimajte za dodatne informacije o 
varovanju poslopja in evakuacijskem načrtu. Če je le mogoče, naj si gasilski inšpektor ogleda vaše 
poslopje in vam nato svetuje. 
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Izjava o skladnosti 
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Garancijski list 

 
 

Garancijski pogoji 
 Izdelek bo v garancijski dobi brezhibno deloval, če boste ravnali po navodilih. 

 V garancijskem roku vam zagotavljamo servisne usluge in potrebne nadomestne dele v kraju nakupa 
izdelka. 

 V času garancije bomo na svoje stroške, najkasneje v roku 45 dni, odpravili vse morebitne okvare in 
pomanjkljivosti v skladu z namembnostjo izdelka. Če pooblaščena servisna delavnica izdelka ne 
popravi v 10 dneh od dneva prijave napake, podaljšamo garancijski rok za vso dobo do opravljenega 
popravila. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim, 
brezhibnim proizvodom ali vrnili plačani znesek. 

MOBICOM d.o.o. jamči, da je kupljeni proizvod izjavljenega značaja in kvalitete. 

 Garancija velja 12 mesecev od dneva nakupa izdelka, kar dokazujete s potrjenim garancijskim 
listom in originalnim računom. 

 Garancija ne velja: 

 Če je bilo ugotovljeno, da izdelek ni bil uporabljen v skladu z namembnostjo in v skladu s 
priloženimi navodili za uporabo. 

 Če izdelek ni bil pravilno vzdrževan. 

 Če je popravilo izvajala nepooblaščena oseba. 

 Če je bil izdelek kakorkoli razstavljen in ponovno sestavljen. 

 Če je izdelek fizično poškodovan. 

 Če kupec nestrokovno in malomarno ravna z izdelkom. 

 V primeru naravnih nesreč ali višje sile, na katero prodajalec ne more vplivati. 

 Življenjska doba izdelka je najmanj 3 leta. V tem času vam zagotavljamo možnost nabave rezervnih 
delov in možnost uporabe servisnih storitev, kar vam bo ob normalni uporabi zagotavljalo normalno 
delovanje izdelka tudi po izteku garancijske dobe. Rok zagotovljenega servisa za izdelek je 7 let. 

Prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tega izdelka neposredno ali posredno. 
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POMEMBNO !!!!! Osnovni podatki o sistemu 

Dolžnost monterja je, da vam izpolni osnovne podatke o sistemu! 
Navodila shranite na varno mesto! 

Urgentne tipke omogočene ali onemogočene: 
 

 
 

Časovni zamiki: 

 Izhodni časovni zamik je _________ sekund. 

 Vhodni časovni zamik je _________ sekund. 

Gesla sistema 

Glavno geslo sistema (40): ____________________  
Ostala gesla sistema: 

Pozicija 
gesla 

Daljinski 
upravljalnik 

Obese
k 

Geslo Pozicija 
gesla 

Daljinski 
upravljalnik 

Obesek Geslo 

01    09    

02    10    

03    11    

04    12    

05    13    

06    14    

07    15    

08    16    

 

Za potrebe servisa: 
 
Informacije o nadzornem centru: 
 
Številka objekta:__________________ Telefonska številka centra:___________________________ 
 
Informacije o monterju: 
 
Podjetje:______________________________________ Telefonska številka:___________________ 
 
V primeru nenamernega proženja alarmnega sistema pokličite nadzorni center, da se izognete strošku 
nepotrebne intervencije! 
  



Navodila	za	uporabo	alarmnega	sistema	Alexor	

MOBICOM	d.o.o.,	Borovec	23,	1236	Trzin,	www.mobicom.si	 22 

 

Informacije o področjih/senzorjih 

Področje Zaščiten prostor Tip senzorja/ESN Področje Zaščiten prostor Tip senzorja/ESN 

01 
  

18 
  

02 
  

19 
  

03 
  

20 
  

04 
  

21 
  

05 
  

22 
  

06 
  

23 
  

07 
  

24 
  

08 
  

25 
  

09 
  

26 
  

10 
  

27 
  

11 
  

28 
  

12 
  

29 
  

13 
  

30 
  

14 
  

31 
  

15 
  

32 
  

16 
  

33 
  

17 
  

34 
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Vse potrebne baterije lahko naročite pri podjetu MOBICOM d.o.o. 


