
Hur man aktiverar och konfigurerar gruppläge i Ajax 
säkerhetssystem

Grupper kombinerar systemenheter oavsett deras fysiska plats och gör 
säkerhetshanteringen mer bekväm och flexibel.

Vad är skillnaden mellan grupper och rum

Det behövs rum för att ordna enheter. Rumsnamn visas i push-meddelanden och SMS. 
Rum kontrollerar inte statuslägena eller tillåter att vissa grupper av enheter aktiveras.

Utan rum kan du inte binda enheter till Ajax säkerhetssystem.

Grupper tillåter aktivering av individuella detektorer eller rum: manuellt eller enligt ett 
schema, samt tillhörande:
Sirener — så att de reagerar på larm från vissa enheter.
Nyckelringar och knappsatser — så att de styr säkerhetsläget för vissa    enheter och inte 
hela systemet.
Automationsenheter – så att de reagerar på förändringar i säkerhetsläget för sin egen 



grupp.

Enheter i gruppen kan antingen sammanfalla med rummens eller skilja sig från den. 
Namnen på grupperna visas i meddelandetexten när gruppens tillkopplingsläge ändras.
Konfigurera och aktivera gruppläge

Gruppläget kan aktiveras och konfigureras av en användare eller PRO med 
administratörsrättigheter i Ajax-appen. Det maximala antalet grupper beror på 
hubmodellen.

Hubmodell Antal grupper
Hub 9
Hub Plus 25
Hub 2 9
Hub 2 Plus 25

Hur man skapar en grupp

Välj en anläggning i hubvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).
Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till hubinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper och klicka på Nästa.
Klicka på Lägg till grupp.
Ange ett namn och lägg till ett foto av gruppen. Detta kommer att hjälpa dig att hitta den 
i listan mer bekvämt och hantera säkerheten. Klicka sedan på Spara.

Gruppnamnet kan innehålla upp till 12 kyrilliska tecken eller upp till 24 latinska tecken.

Hur man lägger till enheter i en grupp

Välj en anläggning i hubvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).
Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till hubinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper.
Välj en grupp från listan och klicka på knappen Välj enheter.

Observera att en enhet endast kan ingå i en grupp. När en enhet läggs till i en annan 
grupp flyttas den automatiskt.



Välj önskade enheter och klicka på Spara.

Enheter som fungerar via ReX, såväl som trådbundna enheter som är anslutna till 
MultiTransmitter, kan tilldelas olika grupper. Alltid aktiva enheter (läckagedetektorer och 
panikknappar) fungerar oavsett säkerhetsläget för gruppen. Algorithmen för 
branddetektorernas drift beror på om brandlarmsystemet för bostäder är på eller av.

Hur man aktiverar gruppläge

Välj en anläggning i hubvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).
Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till hubinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper.
Fördela alla enheter i grupper.
Klicka på Aktivera gruppläge.

Hur man konfigurerar åtkomsträttigheter för användargrupper

Välj en anläggning i navvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).
Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till navinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper.
Välj en grupp från listan och gå till fliken Användare för att definiera åtkomsträttigheter. 
Användare utan rättigheter kan inte se gruppen i kontrollmenyn eller kontrollera dess 
säkerhetslägen.
Klicka på Tillbaka för att tillämpa inställningarna.

Åtkomst till grupper kan begränsas om användaren inte har administratörsrättigheter. 
Användare med administratörsrättigheter har alltid tillgång till alla grupper.

Hur man definierar till- och frånkopplingsregler för en grupp

Välj en anläggning i hubvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).



Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till hubinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper.
Klicka på kugghjulet mittemot gruppnamnet och definiera reglerna för till- och 
frånkoppling:
Aktivera om systemet är tillkopplat — gruppen kommer att aktiveras när hela systemet är 
tillkopplat. Om alternativet är inaktiverat ska gruppen aktiveras manuellt.
Avaktivera om systemet är frånkopplat — gruppen kommer alltid att avaktiveras när hela 
systemet är frånkopplat. Om alternativet är inaktiverat bör gruppen avaktiveras manuellt.
Klicka på Tillbaka för att tillämpa inställningarna.

Hur man tar bort en grupp eller ändrar dess inställningar

Välj en anläggning i hubvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).
Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till hubinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper.
Klicka på kugghjulet mittemot gruppnamnet.
Klick: Pennikon för att ändra gruppnamnet.

Gruppnamnet kan innehålla upp till 12 kyrilliska tecken eller upp till 24 latinska tecken.
        
Kameraikon för att ändra eller ställa in gruppfotot.
Knappen Ta bort grupp för att ta bort gruppen från hubben. Innan du tar bort en grupp, se
till att du överför dina enheter till en annan grupp. Den sista gruppen kan bara tas bort 
efter att gruppläget har inaktiverats.

Hur man flyttar enheter från en grupp till en annan

Välj en anläggning i hubvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).
Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till hubinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper.
Välj den grupp som du vill flytta enheterna till. Klicka på knappen Välj enheter.
Välj enheterna och klicka på Spara.

Observera att en enhet endast kan tilldelas en grupp. När en enhet tilldelas en annan 
grupp flyttas den automatiskt.

Hur man inaktiverar gruppläget

Välj en anläggning i hubvalsmenyn i Ajax-appen (om du har flera anläggningar eller om du
använder en PRO-applikation).
Gå till fliken Enheter och välj hubben (högst upp i listan).
Gå till hubinställningarna genom att klicka på kugghjulsikonen.
Gå till menyn Grupper.
Klicka på Inaktivera gruppläge. I detta fall sparas alla gruppinställningar och läget kan 
återaktiveras efteråt.

Användning av appen med gruppläge aktiverat

Efter att gruppläget har aktiverats i Ajax-appen ändras kontrollskärmen — ikoner för 
grupperna som användaren har tillgång till visas, samt knappar för säkerhetshantering av 



hela anläggningen.

Säkerhetshantering när gruppläge är aktiverat

För att aktivera hela systemet, tryck på Arm . Efter det kommer alla grupper för vilka 
alternativet Aktivera om system tillkopplat är aktiverat att aktiveras.

För att avaktivera hela systemet, tryck på Avaktivera . Efter det kommer systemet att 



avaktiveras för alla grupper med alternativet Avaktivera om systemet avaktiverat 
aktiverat.

För att aktivera nattläge, tryck på Nattläge . När nattläget har aktiverats kommer knappen
att ändra färg till blå och grupperna kommer att markeras med en ram.

För att aktivera en grupp, klicka på dess ikon. Så snart gruppen är aktiverad blir dess ikon
blå och piktogrammet i ikonens nedre vänstra hörn ändras till en blå cirkel.



För att avaktivera en grupp, klicka på dess ikon. Så snart gruppen avaktiveras ändras dess
ikon till den ursprungliga, och piktogrammet i det nedre vänstra hörnet av ikonen ändras 
till en grå öppen cirkel.

Systeminställningarna kan endast ändras när systemet är helt frånkopplat (nattläge är 
inaktiverat och ingen av grupperna är tillkopplad).
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