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Language

Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Descarga: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Ladattava tiedosto: www.burg.biz

λήψη: www.burg.biz
İndir: www.burg.biz
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Pobieranie pliku: www.burg.biz
Stáhnout: www.burg.biz
Letölthető: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
Download: www.burg.biz
загрузка: www.burg.biz
Download (зареди): www.burg.biz
Download: www.burg.bizet

Opbygning
Set forfra 

Set fra siden

LED-visning

5V DC, netdelstilslutning RJ45 100 Mbit ethernet SIM slot Ventilation

Vægholder

Bagside 

WPS / WLAN

System Reset

System tænd/sluk
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Status LED Beskrivelse

Normal on Skarp / Uskarp / Home Szenario / SOS

Setup hurtigt blinkende Netværkskonfiguration

Reset

Update-proces

Fejl Langsomt blinkende Nødstrømbatteri skal oplades

Netværk forbindelsesfejl

Øvrige fejl

Leveringsomfang

Produktbeskrivelse

1 x kort vejledning 
1 x BURGprotect BASE 2200 
1 x netdel, inkl. genopladeligt lithium polymer batteri 2200mAh
1 x netværkskabel
1 x fastgørelsesmateriale

Den universelle DIY* trådløse alarmsystem BURGprotect’s BASE 2200 basisstation. Den 
understøtter alarmeringer via 3 forbindelsestyper (LAN, WLAN, GSM (SIM-kort)).

(*Gør-det-selv - kan selv bygges sammen / kombineres individuelt)
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Ibrugtagning

1. Download ”BURGprotect” app’en
Find app’en ”BURGprotect” i hhv. Android Play Store og iOS App 
Store. Installér app’en efter en download.

2. Tænde
Forbind enheden med netdelen, som er inkluderet i leveringen, 
og tilslut den til en stikkontakt. Tænd for BURGprotect BASE. 
Åbn batterirummet på bagsiden og skub afbryderen i position 
”on”. Omkring et minut efter at være blevet tændt lyder der en 
biplyd, og LED-statusvisningen begynder at blinke.

3. Forbind dit smart device med BASE
Forberedelse: Kontrollér, at dit smart device har adgang til 
internettet.

Åbn WLAN menuen på dit smart device og søg efter 
tilgængelige netværk. Forbind dit smart device med netværket 
”burg_xxxxx”. Standard-adgangskoden er 1234567890
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4. Netværkskonfiguration
    Start ”BURGprotect” app’en og gennemfør følgende trin

Tip på 
”Tilføj enhed”

Vælg LAN eller 
WLAN som 
forbindelse til 
internettet.

Indtast WLAN-
adgangskoden. 
Bemærk: Der 
understøttes 
2.4 GHz b/g/n 
netværk.

Vælg, om din enhed 
skal få en IP via 
DHCP, eller om du 
ønsker at tildele en 
IP manuelt.

Dataene overføres 
nu til BASE og 
kontrolleres. Denne 
proces tager 
ca. 1 minut.

5. Ændring og betegnelse af adgangskode

App’en signalerer den 
vellykkede opbygning 
af forbindelsen. Tip på 
”Næste” 

Giv BASE en ny 
adgangskode.

Giv enheden et nyt 
navn.

Installation afsluttet. 
LED-statusvisningen  
lyser konstant.
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FAQ - Ibrugtagning

Spørgsmål 1: Hvad gør jeg, hvis panelet stadig blinker efter konfigurationen?
Svar: Sluk enheden og tænd igen. Start herefter med konfigurationen fra trin 2

Spørgsmål 2: Hvorfor kunne der ikke etableres 
en forbindelse?
Svar: Kontrollér de indtastede netværksdata, kontrollér om 
din router er forbundet med internettet og om BURGprotect 
BASE er inden for din routers trådløse rækkevidde. Tip på 
”Genetablér forbindelse” for at kontrollere forbindelsen igen 
eller på ”Tilbage” for at rette dine indtastninger.
Spørgsmål 3: Hvad gør jeg, når netværket 
“burg_xxxxx” ikke bliver fundet?
Svar: Hold reset-tasten på enhedens underside nede i  
ca. 5 sekunder og vent, indtil enheden er blevet genstartet  
(ca. 1 minut). Udfør herefter WLAN-søgningen på ny.

Bemærk:
Der understøttes iPhone eller Android smartphones med iOS 
version 7.0 eller nyere samt Android version 4.3 eller nyere. 
Kompatibel med WLAN IEEE 802.11 b/g/n standard, BURGprotect 
BASE understøtter WLAN i 2.4GHz b/g/n frekvensbåndet. Sørg 
for inden ibrugtagning, at DHCP er tændt på routeren og at 
der er etableret en internetforbindelse. BURGprotect BASE 
understøtter IPV4 protokollen. Som SIM-kort skal du bruge et 
GSM/WCDMA/LTE SIM-kort, ikke CDMA!
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Isætning af SIM-kort (option)

Åbn batteriklappen på undersiden af BURGprotect BASE og sæt enheden i position OFF med 
skydekontakten.

Åbn SIM-kort-slottet og isæt SIM-kortet. Som SIM-kort skal du bruge et standard-GSM/
WCDMA/LTE SIM-kort, ikke et CDMA-kort! Hvis du har et nano-SIM-kort eller et  
micro-SIM-kort, skal du bruge den tilsvarende adapter.

Luk SIM-slottet igen og tænd herefter igen for enheden.

Sikkerhed – Oplysning

BURGprotect systemet skal afskrække indbrudstyve og andre kriminelle, registrere egnede 
sensordata og videregive informationer. Produktet er konstrueret sådan, at det er så nemt 
som muligt at installere og kan betjenes af slutkunden, også med begrænsede hhv. IT- og 
systemkundskaber.

Systemet kan ikke forhindre indbrud, tyveri, brand, vandindbrud og andre evt. livsfarlige 
situationer. Det tjener udelukkende til at understøtte den tidligere registrering af hændelser.

Videregivelsen af informationer (e-mail, push-meddelelse osv.) er bundet til en net-/
internetforbindelse samt yderligere faktorer, som ikke kan påvirkes af producenten  
(provider, forbindelsestakster / signalstyrker osv.) og tjenesteydelser fra andre udbydere  
(© Goolge og © Apple).

Signalrækkevidderne afhænger stærkt af forholdene på stedet.

Test efter installation af en tilbehørsdel, at anlægget fungerer korrekt.

Kontrollér regelmæssigt anlæggets og komponenternes funktion.



8 | Dansk BASE 2200

Systemstatus og brugerkonti

Systemstatus
De fleste af BURGprotect systemets sensorer er batteridrevne, har en lang standby-tid og en 
automatisk informationsmelding, når batteriet bør skiftes.

Hvis sensorer, f.eks. på grund af omgivelsesbetingede påvirkninger ikke måtte have 
forbindelse til BASE og ikke genetablerer forbindelse inden for en time, genereres der en 
tilsvarende meddelelse.

Systemet registrerer jam-angreb og melder dem, medmindre der er fejl i forbindelsen. 

Hvis den eksterne strømforsyning (netdel) svigter, skifter systemet til det interne backup-batteri.

Der findes følgende systemtilstande:

Skarp:  Alle sensorer er aktive. Der udløses en alarm, når sensoren aktiveres.

Uskarp:  Alle sensorer er inaktive. Der udløses ingen alarm. Røgdetektoren forbliver 
fortsat aktiv.

Home Szenario:  I denne modus forbliver en del af sensorerne, som du har defineret 
forinden, aktiv. F.eks. loft / kælder / garage osv. 

SOS:  Denne modus sender en alarmmelding til de gemte personer og aktiverer 
alarmen. Modussen må kun bruges i absolut nødstilfælde.
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Brugerkonti

Der findes tre brugergrupper:

ADMINISTRATOR:
En administrator kan administrere alle 
systemindstillinger.

GÆST:BRUGER:

Brugere kan ændre systemtilstandene 
og f.eks. styre BURGprotect plug 
trådløs stikkontakt osv. Desuden kan 
du tilføje brugere og invitere gæster. 

Gæster kan kun indstille og  
forespørge systemtilstanden.

Betjening af app’en

Oversigtsvisning:

Bruger
Brugeradministration.
• Smart device
• E-mail
• Konto og adgangskode osv.

Forbindelsesvisning i realtid
Viser forbindelsesdataene til 
internettet.
Via netværksstatus kan du se 
systemets tilgængelighed.

Shortcuts 
Skarp og uskarp er de to 
fast indstillede genvejstaster. 
Desuden kan brugeren defineres 
flere taster.

Liste over enheder 
Skift mellem forskellige 
enheder, 
om nogen.

System & app-indstillinger 
Tilføjelse af netværks- og  
app-indstillinger & sletning  
af tilbehør Tilpasning af  
system- og sensorindstillinger 
f.eks. til 

 
Home Szenario.

Hændelsesliste 
Liste over alle gennemførte 
system-tilstandsændringer  
og hændelser. 
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Indstilling af systemtilstande og andre funktioner

Den hurtigste måde at ændre systemtilstanden på er via genvejstasterne.

•  Hvis du ønsker at tilpasse toolbaren, klik da på ”Udvid“ 
og herefter på ”Tilpas”.

•  Systemet signalerer tilstandsændringen via en biplyd. 
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Tilføjelse af nyt tilbehør

Scan QR-koden.

[Scan QR-kode] -> Scan enhedskode fra enheden-> Tildel et navn og bekræft tilføjelsen ved at 
tippe på det grønne flueben øverst til højre.
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Tilføjelse af SOS-kontakter

1.  Åbn system- og app-indstillingerne
2.  Vælg ”SOS-kontakter”
3.  Redigér listen ved at tilføje (øverst til højre) og fjerne
4.  Tip på en kontakt for at redigere den og fastsætte meddelelsesmåden.

Alarm Example:
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Home Szenario

Hvis du er hjemme og ønsker, at en del af systemet fortsat skal 
være stillet skarpt, er Home Szenario det rigtige valg.

Første gang, du tipper på ”Home Szenario”, viderestilles du 
setup. Her indstiller du, hvilke sensorer, der fortsat skal være 
aktive og hvilke ej.
App’en angiver kun de sensorer, som understøtter  
”Home Szenario”.

Administration af tilbehør 
Alle tilbehørsdele opføres i en liste i Enhedsindstilling/
tilbehørsadministration og sorteres efter deres type.
Brugere kan tilføje, fjerne og ændre deres indstillinger i  
dette område.
Brugere kan også styre deres kameraer og stik i en app.

App-indstillinger 
Ændre sprog: Vælg et sprog, som app-teksten skal vises på.
App-adgangskode: Hvis du ønsker at sikre app’en mod 
uautoriseret adgang, skal du aktivere app-adgangskoden.
Hjælp & feedback: Her finder du hjælp og kan sende feedback 
til vores support.
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Avancerede indstillinger
Coming Home forsinkelse: Brugere kan konfigurere en 
forsinkelsestid, hvori systemet ikke udløser alarm, også selvom 
sensoren registrerer en hændelse, f.eks. for at kunne nå at 
indtaste koden på keypad’en, uden at der udløses en alarm.
Leaving Home forsinkelse: Systemet forsinker anlæggets 
skarpstilling/Home Szenario med den angivne tid. På den måde 
kan man f.eks. nå at forlade garagen, inden anlægget ændrer 
sin tilstand.
Alarm-sirenetid: Angiver, hvor længe sirenen skal forblive tændt i 
forbindelse med en alarm. Der gælder lovmæssige bestemmelser. 
Spørg venligst hos de lokale ordensmyndigheder/på rådhuset.
Indstilling af netværk & adgangskode: Her kan du administrere 
systemindstillinger til netværk og adgangskode.

Tilføj bruger 
For at dele adgangen til systemet med andre, kan du generere en 
QR-kode, som har tidsbegrænset gyldighed.
[Enheds-setup]-[Del enhed] genererer en QR-kode, som er gyldig 
en gang i begrænset tid. Efter at have installeret app’en kan 
brugere indscanne koden eller importere den fra fotogalleriet 
for at få adgang til systemet. Dermed er videregivelsen via 
chatprogrammer eller MMS nemt muligt.
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FAQ BURGprotect

Spørgsmål 1: Bliver jeg stadig informeret om hændelser, selvom jeg ikke har 
internetforbindelse?
Svar: BURGprotect BASE systemet har LAN/WLAN/Mobilfunk (option) 
kommunikationsmuligheder. Når forbindelsen via LAN/WLAN bliver afbrudt, kan den trådløse 
mobilkanal bruges som backup. Dette forudsætter et aktivt og funktionsdygtigt SIM-kort.

Som regel er internetsvigt elektronisk betingede, således at der stadig kan etableres 
forbindelse via det trådløse mobilnet. Hvis uheldet er ude og man er afskåret fra alle 
udgående kommunikationsveje, kan systemet fortsat bruges i flere timer via nødbatteriet. 
Lokalt kan der som minimum udløses en akustisk alarm for at få opmærksomhed.

Spørgsmål 2: SIM-kort registreres ikke
Svar: Kontrollér, om der er tale om et GSM-baseret SIM-kort.

Spørgsmål 3: Hvordan kan systemet nulstilles? Går alle data tabt i den forbindelse?
Svar: Hold tasten nede i min. 5 sekunder for at nulstille systemet. Systemet sletter 
alle gennemførte indstillinger. Hvis du har oprettet en konto, kan dataene under 
initialiseringsprocessen genetableres via denne.

Spørgsmål 4: Betjeningen via app’en er ustabil.
Svar: Kontrollér følgende, inden du kontakter service:
• Kontrollér ”Netstatus” i hovedmenuen. 
 Høje værdier tyder på en langsom/dårlig forbindelse.
• Tilslut BURGprotect BASE til routeren med et LAN-kabel.
• Genstart routeren / repeateren og kontrollér netværks- / internetforbindelsen.
•  Deaktivér alle proxy-servere og VPN-forbindelser og etablér en direkte forbindelse  

til internettet.
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Specifikationer

System

CPU ARM Cortex-A7

Elektronik

Strømforsyning DC 5V 2A

Nødbatteri Opladeligt lithium-polymer-batteri 
2200mAh

Standby-tid (batteri) Maks. 8 timer, fuldt opladet

BURGprotect alarmfrekvenser

Frekvens 433.92MHz

Maks. rækkevidde 200 m. / 656 ft. *

Maks. sendeeffekt <10mW (10dBm)

Netværk

LAN 1 X RJ45 10/100M ethernet grænseflade

WLAN-standarder 802.11b/g/n (2,4Ghz)

CPU GSM 850/900/1800/1900MHz

Audio

Intern alarmsirene 100dB /30cm

*  Den faktiske rækkevidde er afhængig af forholdene på stedet.
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anvendelsesmiljø

Temperaturområde

Anvendelsesområde

-20°C~60°C

Kun i tørre indendørs rum

Installation Desktop, vægfastgørelse

Kabinetmateriale ABS/PC

Key features

Maks. antal tilbehør 200

Keypad-understøttelse Ja

Smart Devices Smartphone App

SOS-alarm Understøtter

Batteriniveauadvarsel Understøtter

Underretning Push-meddelelse (app) / SMS (smart device)

Hurtig indlæring af tilbehør Via QR-kode

Hurtig installation af brugee Via QR-kode

Updatable firmware Understøtter
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Forsigtig
Ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den ansvarlige 
godkendelsesmyndighed, kan medføre, at man får frataget sin godkendelse til at 
bruge enheden.

Ansvarsbegrænsning
Den foreliggende enhed svarer til teknikkens aktuelle stade på fremstillingstidspunktet. 
Vi bestræber os hele tiden på at holde vores varer på den nyeste tekniske stand og 
manualerne ajour. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage tekniske ændringer og 
redigering/tilpasning af vejledningen uden forudgående varsel.
Vejledningens indhold skal læses grundigt. Vi er ikke ansvarlige for skader, f.eks. på 
grund af forkert betjening eller installation, ukorrekt håndtering, manglende eller 
forkert vedligeholdelse, manglende overholdelse af sikkerhedsoplysninger eller generelt 
gældende forhold.
Ved korrekt brug, installation og under de angivne betingelser yder den foreliggende enhed 
de funktioner, som er beskrevet i manualen. Afhængigt af det pågældende, kundespecifikke 
scenario kan en alarmaktivering ikke garanteres.

Generelle sikkerhedsoplysninger og forsigtighedsforholdsregler
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Sikkerhedsoplysninger
Læs vejledningen grundigt igennem. Der overtages intet ansvar for skader, som er opstået på 
grund af manglende overholdelse. 
Enheden må udelukkende bruges til det formål, som er angivet i vejledningen.
Enheden skal informere dig i tilfælde af ulykker og have en alarmerende virkning! Derfor skal 
du regelmæssigt kontrollere enhedens funktion og batteriniveau for at være godt rustet til 
den krisesituation, som forhåbentlig aldrig indtræder.
Usædvanligt høj elektromagnetisk stråling, manipulation eller andre påvirkninger kan udløse 
fejlfunktioner. Installation i nærheden af strålende elektronisk udstyr eller i fugtige rum er 
ikke tilladt.
Batteridrevne enheder må hverken bruges ved høje temperaturer eller i nærheden af 
varmekilder eller udsættes for direkte sollys.
Opbevar altid emballage og materiale uden for børns rækkevidde – der er risiko for kvælning. 
Opbevar vejledningen omhyggeligt.

VIGTIG OPLYSNING: En placering på et ugunstigt sted kan medføre negativ(e) påvirkning(er) 
af funktionen/funkterne.
Hvis du har brug for en EU-overensstemmelseserklæring til denne enhed, bedes du sende en 
forespørgsel til: info@burg.biz

Rengøring
Brug udelukkende minimalt fugtede klude til rengøringen.
Sørg for, at der ikke kommer vand ind i enheden.
Brug ingen let antændelige, kemiske, ætsende, skurende eller skarpe rengøringsmidler. 

Korrekt installationssted 
Sensorens trådløse signal er stærkt afhængigt af omgivelsesbetingelserne. Metalgenstande, 
betonlofter, vægge, metalliske ledninger osv. reducerer rækkevidden. Der kan også opstå fejl 
på grund af andre trådløse sendere og omgivende faktorer.
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VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan kun fungere så godt, som installation og 
omgivelser tillader. Detektoren kan vise, men ikke undgå faresituationen.

Enheden må ikke males, lakeres eller forandres på anden vis. 

Garanti
BURG-WÄCHTER produkter fremstilles i overenstemmelse med det tekniske stade, som gælder på 
produktionstidspunktet, og under overholdelse af vores kvalitetsstandarder.
Garantien indeholder udelukkende mangler, som påviseligt kan henføres til produktions- eller 
materialefejl på salgstidspunktet. Garantien ophører efter to år, yderligere krav er udelukket.
Konstaterede mangler skal meddeles din forhandler skriftligt, inkl. original dokumentation for købet 
og kort beskrivelse af fejlen. Efter kontrol, inden for en rimelig tid, træffer garantigiver afgørelse om 
en eventuel reparation eller en udskiftning.
Opståede mangler og skader, f.eks. på grund af transport, fejlbetjening, ukorrekt brug, slitage osv. er 
udelukkede fra garantien.
Batteriet er ikke dækket af garantien.

Bortskaffelse af enheden

  Vi gør opmærksom på, at således markeret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier 
ikke må smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes hhv. sorteret 
og separat. Spørg den ansvarlige myndighed i din by / din kommune, hvor der kan 
afleveres batterier og elskrot.

Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, at den foreliggende enhed opfylder direktivet
2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC), 2011/65/EU (RoHS) og lavspændingsdirektivet 
(2014/35/EU). Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende 
internetadresse: info@burg.biz.
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Ved tekniske spørgsmål vedrørende produktet bedes du læse den udførlige betjeningsvejled-
ning og bemærke FAQ, som du finder på følgende webside: www.burg.biz. Ved yderligere 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte os via e-mail på: 
alarm-service@burg.biz

Kolofon
Copyright for denne betjeningsvejledning er udelukkende hos BURG-WÄCHTER KG. 
Enhver mangfoldiggørelse, også på elektroniske databærere, kræver BURG-WÄCHTER KG’s 
skriftlige samtykke. Genoptryk – også i uddrag – er forbudt. Med forbehold for fejltagelser 
og tekniske ændringer. Alle nævnte firma- og produktnavne er de pågældende indehaveres 
varemærkesymboler eller registrerede varemærkesymboler hhv. varemærker.

Tryk- og satsfejl samt tekniske ændringer forbeholdes.

GNU GPL licensoplysning

Bemærk, at produktet bl.a. indeholder open source software, som er licensieret under GNU General Public License (GPL) Vi henviser til GPL’s 

licensbestemmelser for at sikre en GPL-konform brug af programmerne.

Den printede licenstekst for GPL V2 er vedlagt produktet. GPL's licenstekst kan også downloades på hjemmesiden på 

www.santec-video.com/Download/GNU_GPL/GNU_GPL_V2.pdf.

På forespørgsel vil du og enhver tredjemand modtage den fuldstændige og maskinlæsbare open source kildekode for den under GPLv2 licensierede 

software. Kildekoden kan enten stilles til rådighed som gratis download-link eller alternativt på en almindelig databærer (for egen regning).  

Tilbuddet gælder i en periode på tre år hhv. fra det tidspunkt, hvor du har downloadet softwaren, og det tidspunkt, hvor vi har afsendt produktet. 

Du bedes sende din forespørgsel til:

SANTEC BW AG

Tlf.: +49 4102 4798 0

An der Strusbek 31

Fax: +49 4102 4798 10

22926 Ahrensburg 

E-mail: camera-service@burg.biz

Tyskland

Bemærk venligst, at vi ikke kan yde nogen support eller garanti for, at kildekoden er fejlfri. Kildekoden udgør blot en del af den samlede software.
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