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1. Introduktion 
 
Denne brugermanual indeholder instruktioner til opsætning og betjening af din nye 
Blaupunkt Smart Alarm ved hjælp af Blaupunkt Home Connect webmodulet. Følg 
venligst instruktionerne i denne brugermanual for at få installeret dit nye 
alarmsystem korrekt og få det fulde udbytte af de smarte funktioner. 
 
Blaupunkt Home Connect er tilgængelig både via din web browser eller den 
tilhørende Smartphone App. Home Connect webmodulet understøtter alle funktioner 
inklusiv registrering, opsætning og indstillinger samt betjening. Blaupunkts 
Smartphone App er udviklet med et brugervenligt design og understøtter 
udelukkende alarmens almindelige betjeningsfunktioner. 
 

1.1. Registrering 
	
1. Brug din web browser til at finde Home Connect webmodulet. 

Du finder Home Connect webmodulet på følgende hjemmeside: 
https://eu.bphomeconnect.com/ 

 

 
 
2. Vælg ”Ny bruger” for at starte registreringen af dit nye alarmsystem. 
3. Følg instruktionerne i Home Connect webmodulet for at sikre, at dit Q HUB 

alarmpanel er tilsluttet og tændt og fortsæt derefter med at indtaste dine 
registreringsoplysninger. 

 

NOTE: 
At sikkerhedsmæssige årsager har Home Connect webmodulet en 
sikkerhedsmekanisme, der kun tillader registrering af Q HUB alarmpanelet 
indenfor de første 15 minutter efter alarmpanelet er forbundet med Home 
Connect. Hvis Q HUB alarmpanelet ikke bliver registreret indenfor 15 minutter, 
skal du afbryde strømmen og genstarte alarmpanelet for at genstarte timeren og 
fuldføre tilslutningen og registreringen i Home Connect webmodulet. 
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• Konto information: 
 

 
	

§ Brugernavn: Indtast dit konto brugernavn, som skal bruges til at logge ind 
på Home Connect webmodulet. Brugernavnet skal være unikt. 

§ Password: Indtast en adgangskode til din brugerkonto.  
§ Bekræft password: Gentag adgangskoden for at bekræfte. 
§ E-mail: Den email adresse du indtaster vil blive brugt til at modtage 

notifikationer fra alarmsystemet. 
§ Landekode: Vælg Danmark og landekode +45 vil fremgå i boksen til 

højre. 
§ Mobil tlf.: Indtast dit mobil telefonnummer. 
§ Land: Indtast landekode: +45 og dit telefonnummer i forlængelse heraf. 
§ Vilkår og betingelser: Sæt flueben for at acceptere vilkår og betingelser. 

Tryk eventuelt på linket for at læse detaljerne. 
§ Tilbud og nyheder fra Blaupunkt: Sæt flueben for at modtage tilbud og 

nyheder fra Blaupunkt Security + Care. 
Tryk ”Næste” for at fortsætte efter du har indtastet kontoinformation. 
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• Personlige informationer: 
 

 
	
 

§ Fornavn: Indtast dit fornavn. 
§ Efternavn: Indtast dit efternavn. 
§ Adresse: Indtast din adresse. 
§ By: Indtast den by, du bor i. 
§ Postnummer: Indtast det postnummer, du bor i. 
§ Tidszone: Vælg tidszone (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, 

Paris. 
 
Tryk ”Næste” for at fortsætte efter du har indtastet dine personlige 
informationer. 
 

  



Version	2.0	 	 Side	6	

• Registreringsinformationer: 
 

 
 
 

§ MAC: Indtast Q HUB alarmpanelets MAC adresse, der står på bagsiden af 
alarmpanelet. Indtast 2 cifre i hvert af felterne. 

§ Sprog: Vælg Dansk. 
 
Tryk ”Send” efter du har indtastet registreringsinformationerne. 
 

4. Efter du har trykket ”Send” vil Home Connect forbindes med Q HUB 
alarmpanelet og gennemføre registrerings processen. 

5. Hvis registreringen er gennemført vil Home Connect vise en succes 
meddelelse, tryk OK for at bekræfte 

 

NOTE:	
1.	 Hvis	du	får	en	fejl	meddelelse,	kan	det	indikere	en	af	de	følgende	situationer.	

Afbryd	venligst	batteriet	på	Q	HUB	alarmpanelet	

og	fjern	strømforsyningen.		

Indsæt	herefter	strømforsyningen	og	indtast	

detaljerne	igen	for	at	færdiggøre	registreringen.	
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Home	Connect	tilslutningsfejl:	Q	HUB	alarmpanelet	er	ikke	forbundet	med	Home	
Connect.	Alarmpanelet	kan	enten	være	slukket	eller	har	problemer	med	internet	
forbindelsen.	Kontroller	venligst	strømforsyningen	og	netværks	status.	

I	tilfælde	af	at	alarmpanelet	fejlagtigt	registreres	som	malware	eller	virus,	
kontroller	venligst	dine	firewall	indstillinger	og	sikre	at	port	TCP	5222	er	åben	og	
at	din	firewall	undtager	denne.	

Kontroller	din	routers	MAC	adresse	filter	indstillinger	og	sikre	at	MAC	adressen	på	
dit	alarmpanel	er	autoriseret	i	din	ruter.	

Hvis	du	bruger	en	opkoblet	internet	forbindelse,	bør	du	venligst	sikre	at	din	router	
understøtter	ADSL	PPPOE	funktionen.	

Registreringstiden	er	udløbet:	Alarmpanelet	gennemførte	ikke	registreringen	
indenfor	15	minutter	efter	tilslutningen	til	serveren.	Afbryd	strømmen	og	tilslut	den	
igen	umiddelbart	herefter.	

2.		 Hver	MAC	adresse	kan	kun	registreres	én	gang.	I	tilfælde	af,	at	MAC	adressen	
forsøges	registreret	igen,	vil	der	komme	en	fejl	meddelelse.	Hvis	du	er	ejer	af	
alarmpanelet	og	er	sikker	på	at	alarmpanelet	aldrig	har	været	registreret	før,	
bedes	du	venligst	kontakte	Blaupunkt	Support.	
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6. Webmodulet viser en ”Service og Betaling” menu. Du kan her vælge imellem 
en gratis Basic version eller en avanceret Premium version, der bl.a. giver 
mulighed for SMS Rapporter. 
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7. Home Connect sender dig en bekræftelse på din registrerede email, som du 

skal bekræfte for at fuldføre registreringen. Fortsæt ved at logge ind på Home 
Connect ved at bruge dit konto ID og den adgangskode, du netop har 
registreret. Du kan kontrollere eller ændre din email adresse på et senere 
tidspunkt i dine brugerkonto indstillinger. 
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2. HomeConnect Webmodul 

2.1. Login 
Trin 1.  Indtast dit registrerede konto ID og adgangskode og tryk herefter forbind for 
at logge ind på din konto. Sæt kryds i ”Husk mig” hvis du vil have Home Connect til 
at huske dine login informationer. Tryk ”Support” for at forbinde til support siden. 
 

 
	
Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke ”Forkert Password” og indtaste 
dit konto ID og afslutte med ”Send”. 
	

 

 

 

 

 

 
 
Home Connect serveren vil gendanne din adgangskode og genskabe en ny tilfældig 
adgangskode og sende denne til den email, du har tilknyttet dit konto ID. 
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Trin 2. Du vil nu komme ind på Home Connect startsiden. 
 

 
 

 
 

NOTE:	
Kun 1 person kan være logget ind på bruger kontoen på samme tid ved at bruge samme 
konto ID. Hvis en anden person logger ind på din konto, vil den første person blive logget 
ud. Ønsker du at tillade at flere personer kan logge ind på alarmsystemet på samme tid, 
refereres der til afsnit 2.7 Konto for at oprette flere brugere til din konto. 
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2.2. Sikkerhed 
Sikkerhedssiden viser alarmsystemets nuværende tilstand og de sensorer/enheder 
der på nuværende tidspunkt er koblet sammen med Q HUB alarmpanelet. Listen 
over dine sensorer/enheder kan variere afhængigt af hvilken alarmpakke du har 
købt. 
 

 
• Blaupunkt Q3200 KIT: En dørkontakt, et PIR kamera og en fjernbetjening er 

inkluderet og er derfor koblet sammen med Q HUB alarmpanelet. 
 

2.2.1. System tilstand 
	
Alarmsystemets tilstand er illustreret ved de 3 knapper i toppen af Home Connect 
siden. Den nuværende system tilstand vil altid være markeret med en farve, som på 
billedet herunder. 
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Hjem: Hjem tilstanden er en FULD-sikringstilstand, der sætter alle sensorer i en 
aktiv tilstand, som sætter alarmen i gang, hvis de detekterer ubudne gæster. 
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Deltilkobling: Deltilkobling er en SKAL-sikringstilstand, der delvist  aktiverer alle 
sensorer i alarmsystemet, så ingen ubudne gæster kan komme indenfor uden at 
sætte alarmen i gang. Ved en deltilkobling kan man stadig bevæge sig frit rundt 
inden døre – Denne anvendes f.eks. til sikring af hjemmet om natten. 
 

 
	

 
 
Frakobling: Frakoblingstilstanden deaktiverer alle sensorer, så alarmen ikke sættes 
i gang, hvis en sensor aktiveres. 
 
Step 1. Tryk på knappen for den ønskede tilstand. Det kræves her at du indtaster en 
af Q HUB alarmpanelets Bruger PIN koder for at bekræfte handlingen. 
Step 2. Indtast Bruger PIN koden (Standard PIN kode er 1234). Hvis PIN koden er 
korrekt for tilslutning af Hjem FULD-sikringstilstanden vil Q HUB alarmpanelet starte 
nedtælling af udgangstiden. 
 
Hvis der indtastes en forkert PIN kode vil Home Connect vise en fejlmeddelelse og 
den ønskede tilstand vil ikke blive aktiveret. 
 
Hvis alarmsystemet har en eksisterende fejl hændelse når du ønsker at skifte 
sikringstilstand vil Q HUB alarmpanelet afbryde din kommando. Hvis du stadig 
ønsker Hjem FULD-sikringstilstanden, skal du gentage step 2 indenfor 30 sekunder 
for at bypasse fejlen og aktivere Hjem FULD-sikringstilstanden. 
 
Step 3. Når alarmsystemet aktiverer/deaktiverer en system tilstand skifter Home 
Connect umiddelbart herefter og viser den nye system tilstand. 
 
 
 
  

NOTE: 
For at redigere dine sensorers indstillinger ved Deltilkobling, se venligst afsnit 2.6.1. 
Enhedsindstillinger for flere detaljer. 

NOTE: 
For mere information omkring system tilstand kontrol og Bruger PIN kode, se 
venligst 2.6.1 Enhedsindstillinger og 2.6.2 Panel indstillinger. 
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2.2.2. Sensorer 
 
Sensor sektionen lister alle sensorer/enheder med sikringsfunktioner, der er tilføjet i 
dit Q HUB alarmpanel. (Hjemmestyringsenheder er ikke vist her) 
	

	
	
Sensor listen inkluderer følgende information: 

• Enhedsikon 
• Enhedstype 
• Enhedszone (1-40) 
• Enhedsnavn (valgfrit) 
• Enhedsstatus: Hvis enheden rapporterer fejl, markeres hele linjen med rød og 

der vil blive vist en fejlstatus ud for enheden. 
• Anmod om billede/video: Denne gælder kun for PIR kamera og IP kamera. 

Tryk på   ikonet for manuelt at sende en kommando til kameraet for at 
tage et billede/video.  

 

2.2.3. IP kamera 
 
IP kamera listen viser alle de IP kameraer der er tilføjet og sammenkoblet med dit Q 
HUB alarmpanel. Tryk på IP kamera billedet for at gå til IP kamera siden og se 
video. Se afsnit 2.4. IP Kamera for flere detaljer. 
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2.3. Hjemmestyring 
 
Hjemmestyringssiden giver adgang til alle hjemmestyringsfunktionerne i dit Q HUB 
alarmpanel.  
 

 
 

2.3.1. Enhed 
 
Alle enheder der giver mulighed for hjemmestyringsfunktionerne er listet på denne 
side. 
 

 
 
• Enhedens status vil blive vist i hver af enhedernes kolonner. 

§ Enheder der kan tændes/slukkes vil have on/off knap, der ses i højre side af 
billedet. Er knappen markeret grøn er enheden tændt. 
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§ Tænd/Slukmodul med måler vil vise det nuværende strømforbrug i Watt og 
det akkumulerede strømforbrug. Tryk på  ikonet for at se en graf med 
historisk for strømforbrug. 

§ Lysdæmperen kan enten tændes eller slukkes. Hvis lysdæmperen er tændt vil 
den vise nuværende strømforbrug og det er muligt at justere lysstyrken 0-
100%.  

 

2.3.2. Gruppe 
	
Undersiden ”Gruppe” giver mulighed for at tilføje flere enheder i én gruppe og se alle 
enhedernes tilstand i én gruppe for nem betjening. F.eks. kan du tilføje alle 
enhederne i et rum til én gruppe for at kontrollere temperatur, miljø o.lign. i enkelte 
rum. 
 

 
 

• En tom gruppe 1 er tilføjet som standard i Q HUB alarmpanelet. Tryk på  
ikonet for at redigere gruppens enheder.
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§ Indtast det ønskede navn for gruppen for at kende forskel på dine grupper. 
(f.eks. stueplan) 

§ Vælg de enheder, du ønsker skal tilføjes til denne gruppe. 
§ Du har også mulighed for at uploade dit eget billede til denne gruppe, for 

at erstatte standard billedet.  

§ Tryk på  ikonet og vælg billede filen på din computer for at uploade 
det ønskede billede. 

§ Tryk OK for at bekræfte, når du har gennemført ovenstående. 
 

• Du kan oprette flere grupper ved at trykke på  ikonet i toppen til højre. 
 
 

2.3.3. Regler 
 
”Regel” siden giver dig mulighed for at konfigurere hjemmestyringsregler. En regel 
inkluderer et sæt kommandoer, som Q HUB alarmpanelet skal udføre med de 
tilføjede hjemmestyringsenheder. Brugeren kan indstille regler og gøre dem 
afhængige af systemtilstand og/eller tidsskema. Q HUB alarmpanelet vil udføre 
reglen automatisk når betingelsen eller tidsskemaet er opfyldt. Ligeledes er det 
muligt for dig som bruger manuelt at udføre reglen ved hjælp af ”Regel” siden. 
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• Tilføj en ny regel 

Trin 1.  Tryk ”Tilføj regel” eller  ikonet for at få adgang til regel menuen. 
Trin 2.  Indtast regel navn. 
Trin 3.  Vælg et regel ikon for nem genkendelighed. 
Trin 4.  Vælg op til 3 enheder fra listen over de tilgængelige enheder i Q HUB 

alarmpanelet og vælg den handling, som du ønsker at enheden skal 
udføre. 
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Trin 5. Vælg den betingelse og/eller tidsskema, der skal opfyldes for at reglen 
udføres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan også trykke på  ikonet i toppen til højre i vinduet for 
betingelsesindstillingerne for at tilføje nye betingelser og tidsskema. 
Hvis du indstiller 2 set af betingelser/tidsskemaer vil reglen blive udført 
automatisk, når en af de 2 betingelser/tidsskemaer er opfyldt. 
 

For at fjerne betingelsen skal der trykkes på  ikonet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trin 6. Afslut med ”Send” for at bekræfte indstillingerne for reglen. ”Regel” 
siden vil nu blive opdateret med den nye regel som vist herunder. 
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• Anvend regel 
 

Du kan trykke på  ikonet for at bypasse (omgå) betingelsen/tidsskemaet 
indstillingen og manuelt udføre reglens handling. 
 
• Rediger regel 
 
Trin 1.  For at redigere en eksisterende regel, skal du under ”Styring” sektionen 

trykke på ”Regel” for at se alle de aktuelle regler, der er tilføjet i dit Q 
HUB alarmsystem. 

Trin 2. Tryk på  ikonet i toppen til højre for at komme til menuen for 
redigering af reglen. 

Trin 3. Rediger regel indstillinger. Tryk på  for at fjerne en eksisterende 
enhed eller betingelse/tidsindstilling; Tryk herefter på  ikonet for at 
tilføje en ny enhed eller betingelse/tidsindstilling. 

Trin 4. Tryk ”Send” for at bekræfte din redigering af reglen. 
 

 
• Fjern regel 
 

Trin 1. Tryk på  ikonet for at komme til menuen, hvor du kan fjerne en 
regel. 
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Trin 2. Sæt kryds i boksen ved den pågældende regel, du ønsker at fjerne og 

tryk ”OK” for at bekræfte. 
 

2.4. Hændelser 
 
”Hændelse” sektionen lagrer alle alarm/status hændelser, billeder eller 
videosekvenser fra dit Q HUB alarmpanel. 
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I toppen kan du vælge hvilke type hændelser, du ønsker at få vist en oversigt over 
ved at trykke på en af de følgende ikoner. 
 

 
• Alle 

Hændelsessiden vil vise en oversigt over alle hændelser og billede/videoer. 
 
• Media 

Hændelsessiden vil kun vise en oversigt over alle billeder og videoer, men ingen 
alarm- eller statushændelser vil blive vist. 
 

• Alarm 
Hændelsessiden vil kun vise en oversigt over alle alarmhændelser. 
Statushændelser og billeder/videoer vil ikke blive vist. 
 

• Dato 
Vælg en dato og hændelsessiden vil umiddelbart herefter kun vise en oversigt 
over hændelser og billeder/videoer, der er registreret på den valgte dato. 

 

2.5. Indstillinger 
	
Sektionen ”Indstillinger” indeholder indstillingerne til dit Q HUB alarmpanel samt 
drifts- og rapporteringsindstillinger. 
For at få adgang til sektionen med indstillinger, skal du indtaste en Master kode. 
Masterkoden er som standard indstillet til 1111. 
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Efter du har indtastet en korrekt Master kode vil du komme ind på undersiden med 
enhedsindstillinger. 

 

2.5.1. Enhedsindstillinger 
 
Undersiden med enhedsindstillinger giver adgang til følgende informationer og 
funktioner: 
 
• Enhedsoversigt og redigering af enheder 

 
Enhedsoversigten indeholder informationer om alle de enheder, der er tilføjet i Q 
HUB alarmpanelet, inklusiv deres nuværende status.  
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Du kan redigere de enkelte enheder ved at trykke på  ikonet i højre side af 
enhedens linje for at komme til menuen for redigering af enheder. 
 

 
Menuen for redigering af enheder indeholder følgende enhedsindstillinger: 
 

Ø Zone: En ”Zone” er det nummer som enheden har og bliver genkendt af 
systemet. Hver enhed har en zone i systemet. 

Ø Navn: Vælg et navn til enheden, så du nemt kan genkende den, hvis den 
bliver aktiveret. 

Ø Bypass: Denne funktion deaktiverer enheden. En enhed der er bypassed vil 
blive ignoreret af alarmsystemet. Alle aktiveringer fra denne sensor fjernes af 
systemet og alarmen vil ikke blive aktiveret. Alarmsystemet vil ligeledes ikke 
foretage periodiske tests og kontrollere enheden for fejltilstand (Lavt 
batteriniveau eller defekt). 

Ø Indstilling: Enhedens indstilling afgører om alarmsystemet skal aktivere 
alarmen fra sensoren afhængig af systemtilstanden.  
 

ü Indbrud  
Aktiveres enheden under systemtilstanden HJEM (FULD-sikring) eller 
DELTILKOBLING (SKAL-sikring) vil indbrudsalarmen straks sætte i 
gang.  
Aktiveres enheden under ind- eller udgangstiden vil indbrudsalarmen 
ikke sætte i gang. 
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ü Deltilkobling 
Aktiveres enheden under systemtilstanden HJEM (FULD-sikring) vil 
indbrudsalarmen straks sætte i gang. 
Aktiveres enheden under systemtilstanden DELTILKOBLING (SKAL-
sikring) vil indbrudsalarmen ikke sætte i gang. 

 
ü Indgang 1 / Indgang 2 

Når alarmsystemet er i systemtilstanden HJEM (FULD-sikring) eller 
DELTILKOBLING (SKAL-sikring) og en Indgang 1 eller indgang 2 
enhed aktiveres vil Q HUB alarmpanelet starte indgangstiden afhængig 
af Indgangstid 1 eller indgangstid 2 indstillingerne, der er indstillet til 
brugeren, så denne kan nå at FRAKOBLE alarmsystem i tide ved ind-
/udgang. (Se venligst afsnit 2.5.2. Panelindstillinger) 
 
Efter indgangstiden er udløbet og der ikke er indtastet en korrekt PIN 
kode vil Q HUB alarmpanelet straks aktivere en sirene for at påminde 
brugeren om at ind-/udgangstiden er udløbet. 
 
Hvis Q HUB alarmpanelet ikke bliver FRAKOBLET indenfor 30 
sekunder efter ind-/udgangstiden vil alarmsystemet straks sætte 
indbrudsalarmen i gang. Frakobles Q HUB alarmpanelet indenfor de 30 
sekunder sættes systemtilstanden igen i FRAKOBLET og sirenen vil 
stoppe, ligesom der heller ikke vil blive rapporteret en alarm til Q HUB 
alarmpanelet. 
 

Ø Tryk ”SEND” for at fuldføre og afslutte redigeringen af din enheds' indstillinger. 
 

• Tilføj enheder 
 
Alle Blaupunkt Q3200 KIT vil have de medfølgende enheder forud installeret i Q 
HUB alarmpanelet. Køber du derimod en ny enhed til dit Blaupunkt alarmsystem skal 
du tilføje enheden i Q HUB alarmpanelet for at dette kan genkende enheden. Følg 
venligst de næste trin for at gennemføre tilføjelsen af en ny enhed. 
 

Trin 1. Tryk på  ikonet i højre hjørne i toppen af enhedsoversigten for at tilføje 
en ny enhed. 
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Trin 2. Der henvises til enhedens manual for at sætte den pågældende enhed i en 

tilføjelsestilstand. Når Q HUB alarmpanelet modtager tilføjelsessignalet fra 
enheden vil der fra alarmpanelet lyde et ding-dong, fordi den modtager 
signal fra en ny enhed. Siden vil nu se ud som herunder med oplysninger 
om enheden. (NB: Alle enheders manualer kan findes på bp.secpro.dk) 

 

 
Trin 3. Sæt en markering i boksen foran enhedstypen og tryk herefter ”OK” for at 

tilføje enheden i Q HUB alarmpanelet. Enheden vil nu få tildelt en tom zone 
med et zonenummer i alarmpanelet. 
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• Sådan sættes enhederne i tilføjelsestilstand 
	
Herunder finder du en oversigt over, hvordan de forskellige enheder sættes i 
tilføjelsestilstand, således at Q HUB alarmpanelet kan registrere enheden.  
Husk at du kan finde alle de enkelte enheders fulde manualer på bp.secpro.dk. 
 
Bevægelsessensor IR-S1L + IRP-S1L 
Træk batteriflippen ud af sensorens bagside og vent 30 sekunder. Tryk herefter kort 
på sensorens indkodning- og testknap efterfulgt af et langt tryk, hvor du holder 
knappen inde i 5-10 sekunder. Herefter vil testknappen blinke og sensoren er nu i 
tilføjelsestilstand. 
 
Fotobevægelsessensor IRC-S2 
Træk batteriflippen ud af sensorens bagside og vent 30 sekunder. Tryk herefter kort 
på sensorens indkodning- og testknap inden du holder knappen inde i 8-10 
sekunder. Fotosensorens LED blitz blinker 1 gang og sensoren er nu i 
tilføjelsestilstand. OBS: Fra du trækker batteriflippen ud, har du 3 min. til at 
tilføje fotosensoren i. 
 
Gardinbevægelsessensor CIR-S1 
Træk batteriflippen ud af sensorens bagside og vent 30 sekunder. Åben herefter 
sensoren og tryk på sensorens indkodnings- og testknap i 8-10 sekunder. Sensoren 
er nu i tilføjelsestilstand og du vil kort herefter kunne se den i HomeConnect. 
 
Dør-/vindueskontakt DC-S1 
Træk batteriflippen ud af kontaktens bagside og vent 30 sekunder. Tryk herefter på 
kontaktens indkodnings- og testknap i 5-10 sekunder. Kontaktens LED på forsiden 
vil nu blinke og det betyder, at den er i tilføjelsestilstand. 
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Fjernbetjening RC-S1 + RC-S3 
Fjern batteridækslet på fjernbetjeningens bagside og indsæt batteriet. Vent herefter i 
30 sekunder. Tryk nu på knappen med en lukket lås i 5-10 sekunder. LED 
indikatoren vil herefter blinke og enheden er i tilføjelsestilstand. 
 
Betjeningstastatur (Indendørs) KP-S1 
Træk batteriflippen ud fra bagsiden af tastaturet og vent i 30 sekunder. Indtast 
standard PIN-kode 0000 efterfulgt af ＊  (stjerne). Aktivindikatorens LED vil nu lyse 
blå og tastaturet vil give et langt bip. Tryk herefter ＊efterfulgt af 1 og tastaturet 
vil nu være i tilføjelsestilstand. Efter tastaturet er tilføjet via HomeConnect skal du 
afslutte tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på åben hængelås.  
 
Betjeningstastatur med briklæser KPT-S1 
Træk batteriflippen ud fra bagsiden af tastaturet og vent i 30 sekunder. Indtast 
standard PIN-kode 0000 efterfulgt af ＊  (stjerne). Aktivindikatorens LED vil nu lyse 
blå og tastaturet vil give et langt bip. Tryk herefter ＊efterfulgt af 7 og tastaturet 
vil nu være i tilføjelsestilstand. Efter tastaturet er tilføjet via HomeConnect skal du 
afslutte tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på åben hængelås. 
 
For at tilføje en eller flere brikker til dit betjeningstastatur med briklæser skal du 
indtaste standard PIN-kode 0000 efterfulgt af ＊  (stjerne). Tryk herefter ＊
efterfulgt af 1 og tastaturet vil nu være i en brik-tilføjelsestilstand. Indtast en af 
Q HUB alarmpanelets brugerkoder og tryk på #. Status LED’en vil nu blinke, og der 
vil lyde et langt bip, som betyder at tastaturet er klar til at aflæse en brik. Inden for 5 
sekunder skal du føre en brik tæt op af midten på tastaturet. Når tastaturet har 
registreret brikken bipper det 2 gange og status-LED’en lyser. For sammenkodning 
af flere brikker (Max. 6 stk.) - Gentag de foregående trin. Husk at afslutte brik-
tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på åben hængelås. 
 
Betjeningstastatur (Udendørs) KP-S2 
Træk batteriflippen ud fra bagsiden af tastaturet og vent i 30 sekunder. Indtast 
standard PIN-kode 0000 efterfulgt af ＊  (stjerne). Tryk herefter ＊efterfulgt af 1 
og tastaturet vil nu være i tilføjelsestilstand. Efter tastaturet er tilføjet via 
HomeConnect skal du afslutte tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på 
åben hængelås. 
 
Sirene (Indendørs) SR-S1 
Åben den eksterne sirene ved at afmontere fronten og sikre at batterierne er indsat. 
Indsætter du selv batterierne skal du vente 30 sekunder herefter. Sirenen har 7 små 
opsætningskontakter og kontakt nummer 1 sætter sirenen i tilføjelsestilstand. Træk 
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nu kontakten op i ON position og du kan tilføje sirenen via HomeConnect. Husk at 
trække kontakten tilbage i OFF position, efter du har tilføjet sirenen til dit Q HUB 
alarmpanel. 
 
Sirene 230V (Indendørs) SRAC-S1 
Indsæt 230V sirenen i en 230V stikkontakt. Herefter skal du trykke indkodning- og 
testknappen inde i 10 sekunder. Knappen vil herefter blinke. Når du har gennemført 
tilføjelsen ved hjælp af HomeConnect, bekræfter sirenen dette ved at afgive 2 bip. 
 
Sirene med blink (Udendørs) BX-S1 
Åben den eksterne sirene ved at afmontere fronten og sikre at batterierne er indsat. 
Indsætter du selv batterierne skal du vente 30 sekunder herefter. Sirenen har 7 små 
opsætningskontakter og kontakt nummer 1 sætter sirenen i tilføjelsestilstand. Træk 
nu kontakten op i ON position og du kan tilføje sirenen via HomeConnect. Husk at 
trække kontakten tilbage i OFF position, efter du har tilføjet sirenen til dit Q HUB 
alarmpanel. 
 
Temperatursensor TS-S1 
Åben temperatursensoren ved at fjerne skruen. Indsæt herefter batteriet og vent i 30 
sekunder. Tryk nu på sensorens indkodnings- og testknap i 5-10 sekunder. 
Temperatursensoren er nu i tilføjelsestilstand og du kan tilføje den via 
HomeConnect. 
 
Tænd-/slukmodul PSM-S1 
Indsæt tænd-/slukmodulet i en 230V stikkontakt. Modulets LED vil nu blinke 2 gange 
for at bekræfte at der er strøm til modulet. Hold indkodnings- og testknappen nede i 
10 sekunder. Nu vil modulets LED blinke langsomt og det betyder, at den er i 
tilføjelsestilstand og klar til at du kan tilføje den via HomeConnect. 
 
Røgalarm SD-S1 
Indsæt batterier i røgalarmen ved at fjerne batteridækslet på bagsiden af enheden. 
Røgalarmen giver nu 2 bip og LED’en på forsiden blinker. Efter 3 minutter vil 
røgalarmen give endnu et bip fra sig, for at måle indholdet af røg som 
referenceværdi. Dette gentages hvert 2 minut indtil alarmen afspiller en kort melodi 
og LED’en slukker. Tryk nu på røgalarmens indkodnings- og testknap på forsiden og 
hold den inde 5-10 sekunder. LED’en på forsiden vil nu være tændt i 2 sekunder og 
røgalarmen giver 2 bip yderligere. Nu er røgalarmen i tilføjelsestilstand og du kan 
tilføje den ved hjælp af HomeConnect. 
Væskesensor WS-S1 
Åben væskesensoren ved at afmontere fronten og indsæt herefter batterierne og 
vent i 30 sekunder. Tryk nu på indkodning- og testknappen i 5-10 sekunder og 
sensoren er i tilføjelsestilstand og klar til at blive tilføjet ved hjælp af HomeConnect. 
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Panikknap PB-S1 
Afmonter batteridækslet på panikknappens bagside og indsæt batteriet. Vent nu 30 
sekunder. Tryk nu på den røde knap i 5-10 sekunder for at aktivere tilføjelsestilstand. 
Den røde LED på forsiden vil blinke og panikknappen er nu i tilføjelsestilstand og klar 
til at blive tilføjet til dit Q HUB alarmpanel ved hjælp af HomeConnect. 
 
Husk at du kan finde alle de enkelte enheders fulde manual på bp.secpro.dk 
	
• Gå test 
 
Gå testens funktion anvendes for at kontrollere kommunikationens rækkevidde 
mellem Q HUB alarmpanelet og din enhed. Før installering af hver enhed, bør du 
bruge denne funktion for at sikre, at enhedens signal kan modtages af alarmpanelet 
på det sted, du ønsker at installere din enhed. 
 

Trin 1.     Tryk på  ikonet i toppen af enhedsoversigten for at starte en Gå test. 
	
	

	
	
Trin 2. Tryk herefter på enhedens test knap for at få den til at sende et signal, så 

du kan teste rækkevidden på signalet. Når signalet modtages vil Q HUB 
alarmpanelet udsende et bip for at indikere, at signalet er modtaget og at 
den pågældende enhed vil blive vist i testvinduet.  
HomeConnect vinduet opdateres automatisk for at vise info om enheden, 
signalstyrke i RSSI værdi. (IP Kamera vil sende et signal automatisk, og du 
behøver ved Gå testen ikke at trykke på en test knap ved denne enhed). 
Hvis der ikke modtages noget signal, bør du vælge et andet sted at 
installere din enhed og foretage Gå testen på ny. 
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• Opdater enhedsoversigten 
 
Tryk på  ikonet for at opdatere oversigten over dine enheder, der er tilføjet i Q 
HUB alarmpanelet. 
 
• Fjern enhed 
 
Trin 1. For at fjerne en enhed der er tilføjet i dit Q HUB alarmpanel, skal du trykke 

på  ikonet for at fjerne enheden. 
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Trin 2.   Sæt kryds i boksen for enden af linjen med den enhed du ønsker at fjerne. 

Tryk ”OK” i bunden af vinduet for at fjerne den eller de valgte enheder fra Q 
HUB alarmpanelet. 

 

2.5.2. Panel indstillinger 
 
Undersiden med panel indstillinger giver mulighed for at konfigurere Q HUB 
alarmpanelets indstillinger. Foretager du ændringer er det vigtigt at huske, at trykke 
”SEND” i bunden af siden for at bekræfte og afslutte ændringerne i panel 
indstillingerne. 
 
Generelle indstillinger: 
 

 
 
• Alarm længde: Alarm længden bestemmer hvor lang tid Q HUB alarmpanelets 

indbyggede sirene og de øvrige eksterne sirener i systemet skal lyde, hvis 
indbrudsalarmen sættes i gang. 
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• Supervision timer: Tilbehørsenhederne sender et kontrol signal til 
kontrolpanelet regelmæssigt for at overvåge enhedens status. Hvis Q HUB 
alarmpanelet ikke modtager et signal fra en specifik enhed i en periode, vil 
alarmpanelet betragte enheden som værende defekt og derefter sende en 
rapport. Du kan anvende denne funktion til at bestemme, hvor ofte alarmpanelet 
skal kontrollere enhederne. 

• Intern sirene: Du kan anvende denne funktion til at aktivere/deaktivere Q HUB 
alarmpanelets indbyggede sirene. Deaktiveres den interne sirene, vil denne ikke 
lyde, hvis alarmen sættes i gang. 

• Dørklokke: Du kan indstille lydniveauet på dør klokke funktionen. 
• Advarselsbip: Hvis ikke der vælges ”Ingen lyd”, vil Q HUB alarmpanelet lyde et 

bip for hver 30 sekunder, når det registrerer en fejl i systemet. 
• Frakoblingsbip: Hvis ikke der vælges ”Ingen lyd”, vil Q HUB alarmpanelet lyde 

med et bip, når alarmen frakobles. 
 
HJEM (FULD-sikring) indstillinger: 
 

 
 
• Indgangstid 1 / Indgangstid 2: Hvis en sensor, der er konfigureret til indgang 1 

eller indgang 2 bliver aktiveret ved FULD-sikring, vil Q HUB alarmpanelet starte 
med indgangstiden, afhængig af den tidslængde du har valgt. 
Enhedsindstillingen Indgang 1 bruger længden på Indgangstid 1. Ligeledes 
bruger enhedsindstillingen Indgang 2 længden fra Indgangstid 2. På den måde 
kan du selv vælge, hvor lang indgangstiden skal være på de enkelte enheder. 

• Udgangstid: Når Q HUB alarmpanelets systemtilstand skifter til FULD-sikring vil 
det starte udgangstiden, som afhænger af den valgte længde. Når udgangstiden 
udløber vil alarmpanelet skifte tilstand til FULD-sikring. Det betyder at alle 
personer skal forlade alle områder der er dækket af sensorer før udgangstiden 
udløber for ikke at sætte alarmen i gang. 

• Indgangslyd: Vælg lydstyrken til indgangslydens nedtælling. 
• Udgangslyd: Vælg lydstyrken til udgangslydens nedtælling. 
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DELTILKOBLING (SKAL-sikring) indstillinger: 
 

 
 
• Indgangstid 1 / Indgangstid 2: Hvis en sensor, der er konfigureret til indgang 1 

eller indgang 2 bliver aktiveret ved FULD-sikring, vil Q HUB alarmpanelet starte 
med indgangstiden, afhængig af den tidslængde du har valgt. 
Enhedsindstillingen Indgang 1 bruger længden på Indgangstid 1. Ligeledes 
bruger enhedsindstillingen Indgang 2 længden fra Indgangstid 2. På den måde 
kan du selv vælge, hvor lang indgangstiden skal være på de enkelte enheder. 

• Udgangstid: Når Q HUB alarmpanelets systemtilstand skifter til FULD-sikring vil 
det starte udgangstiden, som afhænger af den valgte længde. Når udgangstiden 
udløber vil alarmpanelet skifte tilstand til FULD-sikring. Det betyder at alle 
personer skal forlade alle områder der er dækket af sensorer før udgangstiden 
udløber for ikke at sætte alarmen i gang. 

• Indgangslyd: Vælg lydstyrken til indgangslydens nedtælling. 
• Udgangslyd: Vælg lydstyrken til udgangslydens nedtælling. 
 
Temperatur indstillinger (Kræver Temperatur sensor): 
 

 
• Høj temperatur: Hvis temperaturen overstiger det valgte temperaturniveau vil Q 

HUB alarmpanelet sende en rapport for at gøre opmærksom på den høje 
temperatur. Falder temperaturen efterfølgende til et niveau under den valgte 
temperatur, sender alarmpanelet en rapport om at temperaturniveauet er tilbage 
indenfor det valgte interval. 

• Lav temperatur: Hvis temperaturen falder under det valgte temperaturniveau vil 
Q HUB alarmpanelet ligeledes sende en rapport for at gøre opmærksom på den 
lave temperatur. Stiger temperaturen efterfølgende til over det valgte niveau, vil 
du også her modtage en rapport fra alarmpanelet, der gør opmærksom på at 
temperaturniveauet er tilbage indenfor det valgte interval. 
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Masterkode indstillinger: 
 

 
• Masterkode: Masterkoden er påkrævet for at få adgang til sektionen 

alarmsystemets indstillinger. Indtast en ny masterkode i feltet og noter den nye 
masterkode et sikkert sted. 

 
Programmér sirene: 
 

 
 
Hvis du har tilvalgt en ekstern sirene for at udvide systemet, kan du med fordel 
anvende programmeringsindstillingerne til din sirene. Vælg imellem forskellige 
muligheder i de grå drop-down bokse og tryk efterfølgende ”OK”. (Efterfølgende skal 
du ikke trykke ”SEND” knappen) Q HUB alarmpanelet sender et signal til sirenen, og 
hvis det signal bliver modtaget af sirenen, vil denne bekræfte at programmeringen er 
fuldført. Herefter kan du trykke ”SEND”  i bunden af siden for at bekræfte og afslutte 
de nye indstillinger. 
 
• Bekræft: Denne bestemmer om sirenen skal give et bekræftende bip, når 

alarmsystemet til- eller frakobles. 
• Indgangslyd: Denne bestemmer om sirenen skal bippe i takt med Q HUB 

alarmpanelets nedtælling af indgangstiden. 
• Sirene sabotage: Midlertidig deaktivering af sirenens sabotage sikringsfunktion 

i 1 time, hvis denne sættes til ”OFF”. Du kan genaktivere sirenen ved at vælge 
”ON” igen. Denne funktionen anvendes, hvis du ønsker at installere sirenen et 
nyt sted eller hvis du skifter batteri, for at undgå sabotage alarmen fra sirenen. 
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PIN-kode indstillinger: 
 

 
Bruger PIN-koder bruges til betjening samt til- og frakobling af alarmen. Det kræves 
at der indtastes en bruger PIN-kode for at skifte alarmsystemets systemtilstand med 
HomeConnect, Secure4Home eller en ekstern keyboard enhed. 
 
• Brugernavn: 

Indtast et navn for at kunne identificere bruger nummeret. Navnet vil blive vist på 
hændelsessiden, hvis dennes kode anvendes til at til- eller frakoble 
alarmsystemet. Navnet på bruger 1 er som standard indstillet til ”user”. 

• Bruger kode: Indtast en 4 cifret kode. Bruger 1 PIN-koden er som standard 
indstillet til 1234. Alle øvrige PIN-koder er deaktiveret som standard. Det 
anbefales at du skifter standard PIN-koden hurtigst muligt. 

• Lås: Sættes der en markering i ”Lås” boksen vil alarmsystemet logge under 
”Hændelser”, når denne bruger til- eller frakobler alarmsystemet. Hvis der ikke er 
sat en markering i boksen, vil denne brugers handlinger ikke blive logget under 
”Hændelser”. 

• Slet: Sæt en markering i denne boks for at fjerne brugerens PIN-kode. Bruger 1 
kan ikke fjernes. 

 
Tidszone indstillinger: 
 

 
 
Anvend denne funktion til at indstille tidszone, dato og tid i Q HUB alarmpanelet. 
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Panel Info:  
 

Tryk på  ikonet i toppen af højre side for at finde Q HUB 
alarmpanelets firmware information. 
 

 

2.5.3. Rapporteringsindstillinger 
 
Rapporteringsindstillinger giver dig mulighed for at konfigurere, hvordan 
alarmsystemet skal rapportere nye hændelser til dig. 
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• SMS Rapport 
Registrerer Q HUB alarmpanelet en ny hændelse kan HomeConnect videresende 
denne hændelse til dig på SMS. Det mobilnummer du indtastede da du 
registrerede Q HUB alarmpanelet fra start, vil automatisk blive brugt som 
standard til denne funktion, men det er også muligt at tilføje flere mobilnumre. 
NB: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt en Premium 
servicepakke til dit alarmsystem. Se evt. afsnit 2.7 Service & Betaling.  
 

 
 

Tryk på  ikonet for at tilføje et nyt SMS Rapport nummer. 
For hvert mobilnummer kan du vælge den type hændelser, du ønsker skal 
rapporteres til det pågældende nummer. Der er følgende muligheder: 
 Alle: Alle alarm og statushændelser vil blive rapporteret. 
 Indbrud: Kun alarmhændelser vil blive rapporteret. 
 Ingen: Ingen hændelser vil blive rapporteret. 
SMS Rapportering kræver betaling. Hver sms rapport til et mobilnummer vil 
forbruge en SMS. Hvis SMS balancen når 0, vil HomeConnect stoppe med at 
sende flere SMS rapporter. For at kontrollere SMS balancen kan du holde musen 

over  ikonet for at få vist SMS balancen. 
Med Premium servicepakken får du automatisk de 50 SMS’er til SMS 
Rapport hver måned. 

 

 
 
• Email Rapport 

Email rapport funktionen fungerer på samme måde som ved en SMS rapport. 
Email rapporter er gratis og kræver derfor ikke betaling eller Premium 
servicepakke som SMS rapport. Udover rapportering af hændelser kan 
HomeConnect med email rapporter også sende billede/video fra de aktiverede 
sensorer til den email du har registreret fra start. 
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Tryk på  ikonet for at tilføje en ny email adresse til email rapportering.  

Tryk på  ikonet for at fjerne en eksisterende email adresse, der bruges til 
rapportering. Den email adresse der blev tilføjet fra start, kan ikke fjernes. 
For hver email kan du vælge den type hændelser, du ønsker skal rapporteres til 
den pågældende email. Der er følgende muligheder: 
 Alle: Alle alarm og statushændelser vil blive rapporteret. 
 Indbrud: Kun alarmhændelser vil blive rapporteret. 
 Ingen: Ingen hændelser vil blive rapporteret. 
 

• PUSH Rapport 
Det er også muligt at modtage PUSH Notifikationer på din smartphone. Vælg 
hvilken type events, der skal rapporteres med en PUSH Notifikation til dit 
mobilnummer. Der er følgende muligheder: 
 Alle: Alle alarm og statushændelser vil blive rapporteret. 
 Indbrud: Kun alarmhændelser vil blive rapporteret. 
 Ingen: Ingen hændelser vil blive rapporteret. 

 
Afslut med ”SEND” for at bekræfte og afslutte konfigurationen af 
rapporteringsindstillingerne. 

 

2.6. Konto 
 
Kontosiden viser de brugerkonto informationer, du registrerede fra start da du 
konfigurerede din nye Blaupunkt alarm. For at finde kontosiden, tryk på drop down 

menuen i toppen af højre side af skærmen og vælg ”Konto”, eller tryk på  ikonet i 
toppen af venstre side. (Begge muligheder er markeret med rød på billedet 
herunder) 



Version	2.0	 	 Side	40	

 
 
Kontosiden viser dine registrerede brugerinformationer, sekundære brugere på 
kontolisten og sprogindstillinger. For at redigere dine brugerinformationer, tryk da på 

 ikonet i toppen af sidens midte. 
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• Bruger info:  

Indtast dine nye bruger informationer. 
 

• Sekundær konto liste: 
Denne funktion anvendes til at oprette flere brugere under din registrerede 
brugerkonto. Din registrerede brugerkonto er ”Hoved brugeren” eller den primære 
bruger, som skal bruges til at oprette flere brugere og dermed gøre det muligt for 
flere brugere at have adgang til systemet på samme tid. 

Tryk på  ikonet under konto liste afsnittet for at oprette sekundære brugere og 

tryk herefter på  ikonet for at udvide vinduet og indtaste informationer. Som 
vist på billedet herunder. 
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Du kan også trykke på   ikonet for at fjerne brugere. 
 
• Sprog Indstillinger 

Vælg det ønskede sprog til dit alarmsystem og afslut med ”Send” i bunden af 
siden for at bekræfte ændringen. 
 

• Skift Avatar 
Tryk ”Skift Avatar” for at ændre dit avatar billede i toppen af siden. 

 

Tryk på  ikonet for at vælge et nyt avatar billede på din computer og afslut 
med ”Upload” for at bekræfte. 
 

• Skift Password 
Tryk ”Skift Password” for at ændre din adgangskode. Først indtastes din 
nuværende adgangskode, du bruger til at logge ind med. Dernæst indtaster du 
den nye adgangskode og herefter skal du bekræfte den nye adgangskode ved at 
indtaste den igen. Tryk ”Send” for at bekræfte og afslutte. 
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• Kontakt info 
Tryk på  i toppen af siden til højre for at finde kontakt informationer til support. 
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2.7. Service og betaling 
Service og betalingssiden viser dine muligheder for at vælge en servicepakke til din 
brugerkonto, der giver adgang til avancerede og udvidede funktioner.  
Du får muligheden for at vælge en servicepakke første gang du konfigurerer dit Q 
HUB alarmpanel og registrerer det, men det kan også findes ved at trykke på pilen til 
højre for din brugerkonto i toppens højre hjørne. (Herunder markeret med rød) 
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3. Mobil App – Secure4Home 
 
Du har også adgang til Blaupunkt HomeConnect ved hjælp af en smartphone 
applikation til iOS og Android enheder. Søg efter ”Secure4home” i Google Play til  
Android enheder eller i Apple App Store til Iphone for at downloade Blaupunkt 
Secure4home gratis. Ikonet på Secure4home Appen ser ud som på billedet 
herunder. 
 

 
HomeConnect brugerfladen er i mobil app versionen simplificeret og brugervenlig. 
Den understøtter dog ikke registrering, konfiguration af indstillinger, styring af 
brugerkonti og konfigurationen af intelligent hjemmestyring med regler og grupper. 
Brug venligst HomeConnect browser versionen på din PC til disse funktioner.  
Sikkerhed med til- og frakobling af alarm, betjening af hjemmestyring, IP kamera og 
hændelsesloggen er alle funktioner, der er tilgængelige i Secure4home app til daglig 
brug. 
 


