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Snabbguide 
Tack för att du valt Agility 3 trådlöst säkerhetssystem. Denna snabbguide beskriver de viktigaste 

användarfunktionerna för Agility 3. Om du vill läsa den fullständiga versionen av 

användarhandboken, se www.teletec.se. 

Borta (Full) tillkoppling: 

 

Snabbläge: Tryck .  

 

Snabbläge: Tryck . 

Högsäkerhetsläge:  

Tryck  + kod eller bricka.   

Högsäkerhetsläge:  

Tryck  + kod. 

 

Handsändare: Tryckknapp. 

 

Skicka SMS: Ange [kod][A], 

(exempel, 1234A). 

 

Web:  
Klicka Full tillkoppling. 

 

Via app:  

Tryck . 

Stanna (Hem) tillkoppling: 

 

Snabbläge:Tryck . 

 

Snabbläge:Tryck . 

Högsäkerhetsläge:  

Tryck  + kod eller bricka.   

Högsäkerhetsläge:  

Tryck  + kod. 

 

Handsändare: Tryck på knappen 

eller knapp 4 (om installatören 

definierat). 
 

Skicka SMS: Ange [kod][H], 

(exempel, 1234H). 

 

Web:  
Klicka Hemmatillkoppling. 

 

Via app:  

 Tryck .  

Tillkoppla område: 

 

Snabbläge:  

Tryck / / > / . 

 

Snabbläge:  

Tryck / / > / . 

Högsäkerhetsläge:  

Tryck / / > /   
+ kod eller bricka. 

Högsäkerhetsläge:  

Tryck / / > /   
+ kod. 

 
Tryck på knappen eller knapp 4  

(om installatören definierat).  

Skicka SMS: Ange [Kod] 
[A eller H] [Partition 1,2 eller 3]. 

Visa senaste larm: Håll in tangent  i två sekunder. 

Visa systemstatus: Kort/långt tryck på tangenten  
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Frånkoppla system: 

 

Tryck på  följt av kod eller 

bricka. 

 

Snabbläge: Tryck . 

Högsäkerhetsläge:  

Tryck  > kod. 

 

Tryck på  knappen. 

 

Skicka SMS: Ange [Kod][D] 

(exempel, 1234D). 

 

Web:  
Ange användarkod och klicka 

Frånkoppla.  

Via app:  

Tryck . 

Frånkoppla partition : 

 

Tryck / / > > kod 

eller bricka.  

Snabbläge:  

Tryck / / > .   

Högsäkerhetsläge:   

Tryck / / > > kod. 

 

Tryck på  knappen. Alla 

partitioner tilldelade knappen 

kommer att frånkopplas. 
 

Skicka SMS: Ange [Kod][D] 

[Partition 1,2 eller 3]  
(exempel 1234D1). 

Frånkoppla med hotkod: Tryck på  följt av kod med hot-funktion. 

Förbikoppla sektioner  Tryck på > [Kod]  [Sektion nr.]  [Definiera] . 

Paniklarm: 

 

Håll in  och knapparna 

samtidigt . 
 

Håll in  och  knapparna 

samtidigt. 

 

Tryck på den lilla knappen (om 

installatören definierat). 

Brandlarm: Håll in tangent   samtidigt i 2 sek. 

Nödlarm: Håll in tangent  samtidigt i 2 sek. 

Definiera Följ-Mig:  Tryck > [Kod]  [Följ-Mig]  [Definiera] . 

Aktivera/inaktivera 

systemets Ding-Dong 
Håll in tangent  i 2 sek. 

Styr en utgång Håll in tangent / / i 2 sekunder. 
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LED-indikeringar 

 AC (grön) 

Lyser fast: Ström OK. 
Blinkar Ström saknas. 
Långsam blink Batteri 

laddas eller är dåligt. 

 Fel (Orange) 
Blinkar: Fel i systemet. 
 

 Tillkopplat/Larm 

(Röd) 
Lyser fast : Systemet 

tillkopplat.  
Blinkar: Larm utlöst. 
Långsam blink: System i 

utpasseringsfördröjning. 
 

 Hemmatillkopplat (Röd) 
Lyser fast: Systemet tillkopplat Hemma. 
 

Driftklar (Grön) 
Lyser fast: Systemet klart att tillkoppla. 
Släckt: Öppna sektioner hindrar. 
Långsam blink: Klar att tillkoppla med 

öppen inpassering/utpasseringssektion. 

Ljudande indikeringar: 
Inbrottslarm: 

Brandlarm: 

Utpasseringsfördröjning: 

Inpasseringsfördröjning: 

Bekräfta åtgärd: 

Avvisa åtgärd: 

Till-/Frånkopplingstut: 

Snabbt pipande. 

Snabbt pipande . 

Pipande till dess utpasseringstiden löper ut. 

Pipande till dess inpasseringstiden löper ut. 

Ett långt pip. 

Tre snabba felsignaler. 

1 sirentut: System tillkopplat,  
2 sirentut: System frånkopplat,  
4 sirentut: Systemet frånkopplat efter ett larm. 

Redigera användarkoder: 

1. Tryck  och ange din kod. 

2.  Bläddra till alternativet Koder/Brickor och tryck . 

3.  Bläddra till alternativet Användarkoder och tryck . 

4. Bläddra till alternativet Ny/Ändra och tryck . 

5.  Bläddra till vald kodplats och tryck . 

6.  Ange och mata in den nya koden igen följt av . 

7.  Upprepa ovanstående steg för ytterligare koder. 

Tilldela bricka: 
1 . Följ steg 1-3 i Redigera Användarkod ovan.   

2 . Bläddra till Brickor och tryck . 

3 . Markera alternativet Ny/Ändra och tryck . 

4 . Bläddra till den kodplats vilken du vill tilldela en bricka och tryck . 

5 . Inom 10 sekunder, håll brickan på ett avstånd av 1 till 2 cm från knappsatsens mittangenter. 

6 . Upprepa ovanstående steg för ytterligare koder. 
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SMS kontroll (ej tillgängligt om systemet är anslutet till Risco Cloud) 
Full tillkoppling: [Kod][T] (exempel 1234A) 

Tillkoppla hemma: [Kod][H] (exempel 1234A) 

Frånkoppling: [Kod][F] (exempel 1234A) 

Tillkoppla område:: [Kod]T][Omr n.] (1234A1) 

Frånkoppla område: [Kod][F][Omr nr.] 

Förbikoppla sektion: [Kod][FBK][Sektion nr.] 

Återinkoppla sektion: [Kod][EJFBK][Sektion nr.] 

Aktivera utgång: [Kod][UTPÅ][UO nr.] 

Deaktivera utgång: [Kod][UTAV][UO nr.] 

Hämta systemstatus: [Kod][ST] 

Hämta senaste larmminne: [Kod][LM] 

Hämta kreditnivå för SIM: [Kod][KR] 

Telefonkontroll (ej tillgängligt om systemet är anslutet till Risco Cloud) 
Ta emot ett samtal: 

1. Svara i telefonen. 
2. Säg “Hej” eller tryck [#]. 

Du kommer att höra ett 

händelsemeddelande. 
3. Bekräfta händelsen (Se 

Händelsemenyn). 

Händelsemeny:  

Händelsemeddelande:  Tryck [1] 
Bekräfta och stoppa all uppringning: Tryck [2] [Användarkod] [#] 
Öppnar driftsmeny: Tryck [3] [Användarkod] [#] 
Lyssna och tala: Tryck [6] [Användarkod] 
Upprepa händelsemeddelandet: Tryck [#] 
Upprepa Bekräftelsemenyn: Tryck [*] 

Registrera din Agility på RISCO Cloud 

Genom att registrera till RISCO Cloud kan du övervaka, kontrollera och konfigurera ditt Agility 3 

system på valfri plats. 

1 . Gå till www.riscocloud.com/register. 

2 . Ange ditt för- och efternamn. 

3 . Ange din e-postadress som inloggningsnamn (krävs för aktivering). 

4 . Välj ett lösenord (minst 6 tecken och minst en siffra) och bekräfta. 

5 . Ange det 15-siffriga panel-ID som det visas på etiketten belägen på sidan av panelen. 

6 . Tryck på knappen Registrera. 

7 . För att slutföra registreringen öppna e-postmeddelandet från Risco Cloud i det e-postkonto du 

valt som Inloggningsnamn. 

Logga in till RISCO Cloud 

1 . Gå till www.riscocloud.com. 

2 . Ange användarnamn och lösenord (samma som angivet under registreringsprocessen). 

3 . Ange lösenkod (Agility användarkod, default 1234). 

4 . Klicka på OK. 

iRISCO – RISCO’s App för Iphone- och Androidtelefoner   

 

Ladda ner iRISCO appen från Apple App store eller Android Play Store. 
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