
Skruva loss de fyra sidoskruvarna på plastpanelen och ta bort den för att komma åt
den elektroniska reläkontakten. 

 

1

Öppna Ajax appen och 
välj den installerade Hubben

2

Välj ikonen i vänstra
 nedersta hörnet

 ‘’ Enheter’’

3

 Manual



Klicka på ‘’Välj
Enhet’’ 

4

6

Välj valet ‘’Välj Enhet’’
.

Tryck på ‘’ARM-RELAY’’ som produktnamn.
 

Välj sedan ikonen för QR-koden 
 

5 



 Placera din mobilkamera framför QR-koden för
att automatiskt lägga till reläkontaktens ID

 

8

Välj ett tidigare konfigurerat rum.
 

7

 Klicka på ‘’Lägg till’’ för att fortsätta
med installationen. 

 

9



Nu kommer en nedräkning ifrån 30 sekunder börja
och du måste trycka på knappen på reläkontakten

som är placerad i det nedersta hörnet. 
 

10

11

 OBS! Knappen är täckt med ett plastskydd
 

Du kommer sedan se reläkontakten installerad. 
 12



 När reläkontakten är vald kommer
 konfigurationen att visas så som 

på bilden. Klicka på hjulet i det
högra hörnet. 

 

13

Reläkontakt: Bistabil
Kontaktstatus: NORMAL ÖPPEN

Välj symbolen för Scenario

Se till att du har valt följande
parametrar: 

 

 

 

14



Välj symbolen ‘’Skapa senario’’
 

15

Välj ''aktivering/ inaktivering'’
 

16

17
Vid aktivering slå på
Inaktivering slå av

 Spara

Välj följande alternativ: 

 



18 Klicka på ''lägg till enhet''
 

19
Välj följande  ''lägg

till enhet''
 

Ange '' TRIG-RELAY''
som namnet på enheten

 
Välj ikonen för QR-koden



Placera din mobilkamera framför
QR-koden för att automatiskt

lägga till reläkontaktens ID
21

 Välj samma rum som du
tidigare konfigurerade på

Hubben
 

Klicka på ''lägg till'' för att
fortsätta installationen 

22

VIKTIGT!
knappen är döljd med ett

plastfilter



En sammanfattning
 kommer visa att 

reläkontakten är installerad. 
 
 

23

Vid denna tidpunkt börjar
en nedräkning på

30 sekunder att aktiveras.
Trycka på

funktionsknappen
på enheten som finns på
den nedre högra delen av

reläkontakten



24
När enheten ''TRIG-RELAY'' är

 vald kommer konfigurationen att visas. 
Klicka på hjulet i högra hörnet 

25

PULSE läge
NORMAL ÖPPEN

PULSVARAKTIGET,
      sek: från 0 till 255

Se till att du har valt följande parametrar:

 
Välj enheten ''Scenario''



26
Välj ''skapa scenario''

27

 Välj  ''Av ett alarm'' 



28

Välj enheterna som skall skicka signaler vid larm
och tryck sedan på ''Nästa''

Skriv in den benämning du vill
att scenariot ska ha  (t.ex.
Larm) och välj  ''Ett'' som
Scenarionummer för att

aktivera scenariot

29



Klicka på 'Spara''

30



Konfiguration:

RADERA 
RELÄKONTAKTEN IFRÅN  ALLA

SCENARIER SOM skapats

1

2

Välj
"TRIG-RELAY" ifrån

enhetsmenyn

Klicka på hjulet
längst upp till höger,

när enheten
"TRIG-RELAY"

har tagits bort från scenarios.
 

3

4

OBS:
Välj SCENARIER

och se till att skärmen
är tom

Om det finns tidigare
inställda  scenarier,

Fortsätt genom att ta bort
dem

MANUELL AKTIVERING AV DIMMSYSTEMET EFTER
FOTOVERIFIERING 



5
Genom att klicka på ''Rörelse

UPPTÄCKT'' kommer det att vara
möjligt

att se bilderna
av rummet

Välj symbolen ''ENHET''
längst ner till vänster

7

NOTERA:
Den manuella aktiveringen

av dimmsystemet äger endast  rum
om systemet är tillkopplat

Klicka på symbolen
till höger om
"TRIG-RELAY"



ANTI-PANIK FUNKTION
Genom komponenterna AJAX SpaceControl, Button och DoubleButton är

det möjligt att skapa paniklarm

Procedur:

Välj Reläkontakten och konfigurera ett nytt senario ''Panik''
genom att ange parametrarna som visas här under 

1



2
 Konfigurera ett nytt ''Panic''-scenario på TRiG-RELAY-komponenten

genom att ställa in parametrarna som beskrivs nedan



 Beroende på vilken enhet som är installerad för AJAX "Anti-panik"-funktionen,
fortsätt med  konfigurationen genom att ställa in parametrarna enligt bilderna

nedan.

3



OBSERVERA: genom att aktivera PANIK-funktionen förblir
reläkontakten aktiv och lämnar dimmsystemet aktiverat.

För att återställa den krävs att den manuellt avaktiveras från appen
eller aktivera och avaktivera larmsystemet



1
Öppna programmet och

välj den installerade
hubben

Välj ikonen "ENHETER"
längst ner till vänster 

2

 
Bekräfta larm från fler enheter

 
 



3  När enheten
"TRIG-RELAY"

har valts ut, visas
konfigurationen på

skärmen.
Klicka på hjulet

längst upp till höger

4

 PULSE läge
NORMAL ÖPPEN

PULSVARAKTIGET, sek: från 0 till 255

Se till att du har valt följande parametrar:

Välj objektet "SCENARIER"



Välj objektet "SKAPA SCENARIO"

5Välj objektet
 "LARMA"6

7

Välj enheterna som skall
 skicka signaler vid ett larm 
och tryck sedan på ''Nästa''



8

9

10

Spara med namnet "MULTI CONFIRMATION
SHOOT"

 Välj objektet "VÄLJ ALLA"

Ställ in tiden (från 5 till 60 minuter) som behövs
för att aktiveras

alla valda enheter för tagningsbekräftelse


