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Forord 
 

Tak fordi du valgte Miracas ST-3 868 MHz tyverialarm. 

  

Dette er alene tænkt som en Quick Start Guide til ST-3 alarmen. Alarmen har en 
masse funktioner der ikke er beskrevet i denne guide. Guidens formål er alene at få 
dig godt i gang. For de fleste vil denne guide dog kunne svare på mellem 90% og 
100% af det der er interessant. Det er først hvis du vil benytte alarmens mere 
eksotiske funktioner du må over i manualen. 

 

Denne guide er under konstant udvikling, du finder altid den nyeste på 
http://miraca.dk . 

 

Vi håber du bliver glad for din nye alarm. Skulle du have spørgsmål kan du altid 
kontakte os på miraca@miraca.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

Miraca 
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Modtagelse af alarmen 
 

Når du modtager alarmen fra Miraca, er alle sensorer, fjernbetjeninger og sirener 
indkodet i alarmen. Alarmen kommer altså grundlæggende opsat og klar til brug. 
Der er dog nogle ting du selv bør gøre, for at få et højere udbytte af alarmen. 

Hvad du selv bør gøre kan du læse meget mere om i denne Quick Guide. – Skulle der 
være noget du mangler i guiden, kan det være en god idé af finde den nyeste 
udgave af guiden online på http://miraca.dk – se under support -> manualer. 

Under menuen support er der også nogle videoer til ST-3 alarmen, dem kan du 
måske også have glæde af at se. 
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Udpakning af alarmen 
 

Inden du sætter strøm på din alarm, bør du pakke alle sensorer, fjernbetjeninger og 
sirener ud. Sætter batterier i det der skal batterier i, og lukke sensorerne igen. 

Du bør sætte GSM-antennen på alarmen og indsætte SIM-kort (kommer alarmen 
med SIM-kort fra Miraca, sidder SIM-kortet allerede i alarmen) 

Læg det hele til rette på bordet foran dig. 

NU kan du sætte strøm på alarmen. 

OBS! Det er en forudsætning for næsten alt i denne manual, at alarmen ikke er 
slået til. – Tryk derfor på ’lås op’ knappen på en fjernbetjening inden du fortsætter. 

Nu kan du ved at følge afsnittet ’Test af sensorer’ i denne guide, kontrollere at alle 
sensorer virker som de skal. 

OBS! Når du aktivere en sensor under denne test lyder alarmens sirene kortvarigt. 
Den er høj, beskyt ørerne! 

Sluk nu alarmen, se afsnittet ’Hvordan slukker man alarmen?’. 

Hæng nu sensorerne op. 

Hæng derefter alarmen op. Husk simkort og GSM-antenne. 

Sæt strøm på alarmen. 

Lav nu en sidste test af sensorerne, mens de hænger på deres plads. 

 

På miraca.dk kan du se en kort vejledning i at sætte alarmen sammen og tænde den 
første gang. Vejledningen finder du her: http://miraca.dk/st-3-vejledning1  
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Navigation i alarmens menuer 
 

Navigation rundt i alarmens menuer foregår ved brug af nummertasterne. Når man 
har valgt en menu eller en kommando skal der trykkes # for at acceptere valget. 

 

For at komme tilbage i menuerne, eller for at annullere en kommando skal man 
trykke på tilkoblingstasten 

 

Det er også denne tast der til sidst benyttes til at forlade menuen.  
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Koder generelt 
 

Der er to typer koder i ST-3 alarmen 

 Én administrator-kode 
 16 bruger-koder 

Standard administrator-koden er 012345 – Denne bruges alene til at komme ind i 
alarmens menu. Standard er kun den første bruger-kode sat, og denne er 1234. 

 

Administrator-koden er DEN ENESTE kode der kan få adgang til menuen, og dermed 
til alarmens opsætning. Mister du denne kode, så se under punktet ’Mistet 
administrator-kode’ herefter. 

 

Ændring af administrator-kode 
For at ændre administrator-koden skal du gøre følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # 
 Tast ny administrator-kode (SKAL være seks cifre) 
 Tast # 
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Ændring af bruger-kode 
For at ændre en bruger-kode skal du gøre følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # 
 Tast 2 efterfulgt af # 
 Tast brugerkodens nummer (01-16) efterfulgt af # 
 Tast koden (SKAL være fire cifre) – Tast # 
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Mistet administratorkode 
 

Hvis du mister administrator-koden kan du gøre følgende for at lave en ny: 

 Tag strømmen fra alarmen 
 Sluk alarmen ifølge afsnittet ’Hvordan slukker man alarmen?’ i denne guide 
 Tænd nu alarmen 

Alarmen vil nu acceptere 000000 som administrator-kode i ét minut – Derfor: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast 000000 efterfulgt af # 

Det er nu en god idé at sætte en administratorkode som du kan huske – Derfor: 

 Tast 1 efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # 
 Tast ny administrator-kode (SKAL være seks cifre) 
 Tast # 
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Justering af dør / vindue sensorer (magnetsensor) 
(Kun relevant for sensorer købt FØR oktober 2017 – Nyere skal ikke justeres) 

Dør / vindue sensoren til Miracas ST-3 alarm kan aktiveres på både den ene og den 
anden side, men kun på en af siderne. – Man skal derfor have justeret sensoren til 
hvilken side der skal være aktiv. 

Nedenstående billede viser, markeret med røde ringe, den ’jumper’ der skal flyttes 
for at aktivere hhv. den ene og den anden side af sensoren. Denne justering kan 
være nødvendig, da sensoren jo skal placeres således, at den kan åbnes for senere 
batteriskifte. Åbningsknappen skal altså være tilgængelig. 

 

 

Åbning af magnetdelen er beskrevet i en video der kan findes her: 
http://miraca.dk/st-3-vejledning1   
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Opsætning af ST-3 alarmen (fysisk opsætning) 
 

Bag på alarmen er der en plade, der tages af som vist på videoen ’Kom godt i gang 
med alarmen’ som du kan se her: http://miraca.dk/st-3-vejledning1 

Alarmen bør placeres ’let skjult, centralt i huset’ – Dette gør den sværest muligt at 
finde, og giver den bedst mulig ’udsyn’ til alle sensorer. 

Denne plade skrues på væggen som vist på billedet herunder. 

 

 

 

Hullerne til skruerne er markeret med røde ringe. 

Der er tre skruer med i pakken, og det skal være rigeligt. 

 

  



Quick Start Guide til: Miracas 
ST-3 868MHz GSM Tyverialarm  

 

 
13 

Version 4 

Ophængning af sensorer 
 

Sensorerne skal ophænges som vist på det engelske produktark i pakkerne. 

Bevægelsessensorer 
Bevægelsessensorer skal hænge mellem 2,2 og 2,4 meter over jorden. Disse må 
generelt ikke ’kigge’ på overflader der har tendens til at ændre temperatur. 
Sensorerne skal ’kigge’ ind i rummet, ikke mod vinduerne. 

Bevægelsessensorerne skal vippes 15⁰ bagud (så sensoren ’kigger’ opad) hvis der er 
kæledyr i huset. – Ellers skal de hænge HELT lodret. – Bevægelsessensorer må aldrig 
vippes så de ’kigger’ nedad. 

 

Dør / vindue sensorer 
Hvis man gerne vil, KAN dør / vindue sensorerne hænges op med dobbeltklæbende 
tape. Dette medfølger ikke, og det anbefales at hhv. sensor og magnet får hver 
mindst én skrue for at være sikker på at de ikke falder ned, og alarmen derved går i 
gang. 

Sensor og magnet skal ikke være mere end fem mm. fra hinanden. De to trekanter 
på sensorerne skal være ud for hinanden. – Sensorerne kan godt forskydes lidt, så 
de ikke hænger på samme plan. Men test det inden du hænger sensorerne endelig 
fast! 
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Test af sensorer 
 

Inden du borer og skruer noget op, bør du teste at alle sensorer kan nå alarmen 
derfra hvor alarmen hænger. – Dette gøres nemmest ved at sætte alarmen i ’sensor-
test-mode’, som gøres på følgende måde: 

 

 Hold 9 nede til der bedes om kode 
 Indtast bruger-kode (standard: 1234) efterfulgt af # 
 Tryk 3 

Alarmen viser nu ’- -’ i displayet. 

Aktivere du nu en sensor, vil alarmens sirene afgive en lyd, og sensorens zone-
nummer vil kunne aflæses i displayet. – Hvis alarmen altså registrere sensoren! 

 

Det er ikke nødvendigt at gå ud og ind af denne menu for at teste den næste sensor, 
du aktivere den bare, og alarmens sirene vil igen give en lyd, og den nye sensors 
zonenummer vil stå i displayet. 

 

Efter et stykke tid, forlader alarmen selv ’sensor-test-mode’. 
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Opsætning af telefonnumre 
 

For at få glæde af en GSM alarm, skal du jo have besked hvis alarmen går. – Det kan 
du få ved enten opkald eller ved at få en SMS. 

 

Der er plads til fire telefonnumre i alarmen. 

 

Det eller de telefonnumre der skal kontaktes ved alarm skal indtastes under 
menupunktet (3) ’Privat opkalds numre’. 

 

Indtastningen foregår på følgende måde: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 3 efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # for det første telefonnumre 
 Tast første telefonnumre, og afslut med # 
 Tast 2 efterfulgt af # for det andet telefonnumre 
 Tast andet telefonnumre, og afslut med # 

O.S.V. for 3. og 4. telefonnummer 

Efter nogen tid, forlader alarmen selv menuen. 
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Reaktion ved alarm 
 

Man bestemmer selv hvad alarmen skal gøre i forskellige situationer. 

Første en kort beskrivelse af de mest almindelige situationer, derefter en mere 
udførlig. 

I alarmens avancerede indstillinger er der en række forskellige hændelser, og 
alarmens reaktion på disse hændelser. 

Alarmens reaktion kan være følgende: 

0. Gør ikke noget 
1. Send kun SMS 
2. Ring kun 
3. Send SMS + ring 
4. Send til alarmcentral (CMS) 
5. Send til alarmcentral (CMS) + SMS 
6. Send til alarmcentral (CMS) + ring 
7. Send til alarmcentral (CMS) + SMS + ring 

 

De vigtigste hændelser er: 

52.  Område zone aktiveret 
53. Indendørs zone altiveret 
54. 24 timers zone aktiveret 
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For at stille alarmens reaktion på en hændelse gøres følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 9 efterfulgt af # 
 Tast hændelse (f.eks. 52, 53 eller54) 
 Tast reaktion (f.eks. 1 for ’send kun SMS’) efterfulgt af # 

Nu er den valgt reaktion gemt for den valgte hændelse. 

 

Herunder er en mere udførlig liste over hændelser: 

Tallet i parentesen er fabriks standard. 

51 – Forsinket zone aktiveret (7) 
52 – Område zone aktiveret (skal-sikring) (7) 
53 – Indendørs zone aktiveret (7) 
54 – 24 timers zone aktiveret (7) 
55 – Panik zone aktiveret (7) 
56 – Brand zone aktiveret (7) 
57 – Sabotage alarm aktiveret (7) 
58 – Sensor lavt batteri (5) 
59 – Sensor i drift (efter fejl) (5) 
60 – Sensor mistet (5) 
61 – Alarm lavt batteri (5) 
62 – Alarm mistet 230V strøm (5) 
63 – Alarm strøm tilbage (5) 
64 – Zone forbikoblet (5) 
65 – Telefonlinje fejl (5) 
66 – Periodisk test (5) 
73 – Frakobling (0) 
74 – Skalsikring tilkobling (0) 
75 – Tilkobling (0) 
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Indstil tid og dato 
 

Da alarmen indeholder en LOG der gemmer hændelser, kan det være en rigtig god 
idé at indstille dato og tid rigtige. Så kan man nemt spore eventuelle fejl via loggen i 
alarmen. 

 

For at indstille tid og dato skal du gøre følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 4 efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # 
 Tast årstal (to cifre) 
 Tast måned (to cifre) 
 Tast dag (to cifre) 
 Tast timer (to cifre) 
 Tast minutter (to cifre) 
 Tast eventuelt sekunder (to cifre) eller afslut med # 
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Indstil skal-sikring 
 

Miracas ST-3 alarm har mulighed for skal-sikring, del-sikring, nat-sikring eller hvad 
det nu ellers kaldes. Det betyder bare, at nogle sensorer er aktive mens andre ikke 
er. 

Sensorer og zoner: Alle sensorer ligger i en zone. Zoner i en alarm er ikke et 
spørgsmål om steder, men om egenskaber for sensorerne. Som f.eks. typen og 
sireneindstillinger. 

Ordet skal-sikring kommer af, at det normalt er alle dør og vindue sensorer der er 
aktive i denne tilstand, og dermed kan man sige at skallen af huset er sikret. – Sådan 
behøver det imidlertid ikke at være. Man bestemmer selv hvilke sensorer (zoner) 
der skal være aktive i skal-sikringen, det kunne f.eks. være underetagen. 

Zoner kan have flere typer: 

0. Inaktiv 
1. Forsinket zone 
2. Område zone (skal sikring) 
3. Indendørs zone 
4. Panik zone 
5. 24-timers zone (altid aktiv, uanset om alarmen er slået til eller ej) 
6. Brand zone (bruges til røgalarmer) 
7. Nøgle zone (bruges til kabelført tastatur) 

 

De zonetyper man typisk bruger er type 2 og 3. Zoner der skal være en del af skal-
sikringen skal sættes til type 2. 

 

Inden du kan indstille zonerne til skal-sikring skal du vide hvilke zone-numre de 
sensorer du vil have til at være skal-sikring har. Det kan du finde ud af ved at benytte 
kapitlet: ’Test af sensorer’ 
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For at indstille zonerne til den type de skal være skal du gøre følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 6 efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # 
 Tast zonenummeret efterfulgt af # 
 Tast zonetypen efterfulgt af # 
 Fortsæt med næste zonenummer….. 

 

På nedenstående billeder kan du se, hvordan man aktivere hhv. skal-sikring og fuld-
sikring (alle sensorer) på hhv. alarm-panelet og på fjernbetjeningen. 

Skal-sikring er markeret med en rød ring og fuld-sikring med en grøn ring. 
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Indgangstid og udgangstid 
 

I alarmen er der både noget der hedder indgangstid og noget der hedder 
udgangstid. 

Indgangstiden er den tid der går, fra en zone af typen ’1 – Forsinket zone’ aktiveres, 
til alarmen begynder at alarmere. 

Udgangstiden er den tid der går fra du trykker på fuld-sikring på enten 
fjernbetjening eller på panelet og til alarmen faktisk aktivere. 

Generelt kan man roligt sætte udgangstid højt, mens indgangstid bør være så lav 
som muligt. Begge angives i sekunder, og skal være mellem 000 og 255. 

 

Indgangstid virker både når alarmen er skal-sikret og fuld-sikret. 

 

Indstilling af indgangstid og udgangstid: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 4 efterfulgt af # 
 Vælg 2 for at sætte indgangstid og 3 for at sætte udgangstid 
 Tryk # 
 Angiv tiden i sekunder (000 – 255) 
 Tryk # 

 

OBS: Når du har sat længden på indgangstiden bestemmer du hvilke sensorer 
(zoner) ser skal have forsinkelse (indgangstid) aktiv, ved at sætte zonerne til type ’1 
– Forsinket zone’ – Se afsnittet ’Indstil skal-sikring’ 
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Kontrol for fastnet telefon 
 

For at få alarmen til at holde op med at kontrollere om der er en fastnet-telefon 
tilsluttet, og for at få ikonet for fastnettelefon til at holde op med at blinke skal 
dette opsættes i alarmens indstillinger. 

 

For at rette kontrol af fastnettelefon skal du gøre følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 4 efterfulgt af # 
 Tast 9 efterfulgt af # 
 Tast 6 efterfulgt af # 
 Tast 3 efterfulgt af # 

 

Nu kontrollere alarmen ikke længere om der er tilsluttet en fastnettelefon. 
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Kontrol af åbne døre eller vinduer 
 

Når du slår alarmen til, kan du få den til at kontrollere at alle dør / vindue sensorer 
er lukkede. Denne kontrol er som standard frakoblet. 

For at tilkoble kontrol af dør / vindue sensorer skal du gøre følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 4 efterfulgt af # 
 Tast 9 efterfulgt af # 
 Tast 3 efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # (1 = aktiver kontrol, 2 = deaktiver kontrol) 

 

Efter denne indstilling er det væsentligt at læse næste afsnit ’Tilkobling med magt’. 
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Tilkobling med magt 
 

Hvis der er problemer med en zone, f.eks. fordi der ikke er mere strøm på batteriet 
vil alarmen ikke koble til. 

Dette kan ændres, så alarmen vil rapportere i displayet at der er en fejl, men 
alligevel koble til. 

Du retter tilkobling med magt på følgende måde: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 4 efterfulgt af # 
 Tast 9 efterfulgt af # 
 Tast 5 efterfulgt af # 
 Tast 1 efterfulgt af # (1 = aktiver tilkobling med magt, 2 = deaktiver) 
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Fjern kontrol af telefonlinje 
 

Er alarmen ikke tilkoblet en fastnet-telefon, kan ikonet for fastnet telefon stå og 
blinke i displayet. Dette fordi alarmen forventer en fastnet telefon, og derfor 
opfatter det som en fejl at denne ikke er der. 

For at fjerne denne blinken kan man få alarmen til at lade være med at kontrollere 
for fastnet telefon. 

Du retter dette på følgende måde: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 4 efterfulgt af # 
 Tast 9 efterfulgt af # 
 Tast 6 efterfulgt af # 
 Tast 3 efterfulgt af #  
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’Walk-test’ / gang-test / sensor-test 
 

Når alle indstillinger er lavet, og alt er hængt op, bør du lave en ’walk-test’ (gang-
test) på dine bevægelsessensorer. 

Inden du gøre det, er det nemmest at sætte bevægelsessensorerne i ’ikke-spare-
mode’. Hvis du gør det mens sensorerne er i spare mode, skal du være opmærksom 
på den indbyggede forsinkelse i bevægelsessensorerne (læs evt mere om 
forsinkelsen på miraca.dk under support -> Ofte Stillede Spørgsmål) 

 

For at sætte sensorerne i test mode skal man flytte nogle switche (kontakter) inde i 
sensoren. 

For at stille sensorerne skal man flytte følgende: 

På P.I.R. + M.W. sensoren skal man flytte switch 3 til OFF position. 

På P.I.R. sensoren skal man flytte switch 3 til ON og switch 4 til OFF. 

Se på billederne herunder.  

P.I.R. sensor P.I.R. + M.W. sensor 

  
 

HUSK at flytte switchene tilbage efter testen. Det sparer rigtig meget batteri! 
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Justering af display lys ved standby 

 
Du kan i alarmen justere hvor meget lys der skal være i displayet når alarmen er i 
standby (afventende) tilstand. 

Lysstyrken justeres på en skala fra 00 til 10. 00 er ingen baggrundslys og 10 er fuld 
baggrundslys. 

For at rette lysstyrken i displayet under standby skal du gøre følgende: 

 Hold * nede indtil alarmen beder om kode 
 Tast administrator-kode (standard: 012345) efterfulgt af # 
 Tast 9 efterfulgt af # 
 Tast 1008XX (Hvor XX er lysstyrken 00 til 10) efterfulgt af # 

 

Fabriksindstillingen er 02. 
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Justering af lydstyrken i højttaleren 

 

Bag på alarmen, sidder der en lille hvis drejeknap. Knappen er placeret ved siden af 
den grønne klem-række. (Se billedet herunder). 

Ved at dreje på denne knap, kan du justere lyden på de talte beskeder. 

 

 

 

 

 

 

Lyd justering. 

Drej på denne knap for 
at justere lyden på talen 
i alarmen. 
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Hvordan slukker man alarmen? 
 

Som du måske har opdaget, så slukker alarmen ikke bare fordi du tager strømmen 
fra den. Dette skyldes alarmens indbyggede backupbatteri, der kan drive alarmen i 
omkring et døgn, når det er fuldt opladet. 

Der er heller ikke noget knap på alarmen til at slukke den på. 

 

For at slukke alarmen skal du gøre følgende: 

 Tag strømmen fra alarmen 
 Hold # nede til alarmen beder om kode 
 Tast bruger-kode (standard: 1234) 
 Afslut med # 

 

NU er alarmen slukket. 


