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Deltilkobling af systemet

Frakobling af systemet

Deltilkobling af systemet med PINkode

Frakobling af systemet med
PIN-kode

1)

1)

2)

Indtast din
PIN-kode

Tryk på Enter

2)

Indtast din
PIN-kode

Inden 2 sekunder
trykkes
Resultat:
Deltilkobling (F)
•
Betjeningspanelet bipper
Når området er deltilkoblet, lyser Område (A) og
•
Område (A) blinker for at indikere, at ind/ud- Deltilkobling (F) rødt i 2 sekunder.
tiden tæller ned.

Når området er frakoblet, lyser Område (A) grønt i
2 sekunder.

Når området er Fuldt tilkoblet, blinker Område (A) og
Fuldt tilkoblet (H) rødt for at bekræfte.

Deltilkobling med BRIK
Fuld tilkobling med BRIK
1)

2)

Tryk på
Fuldt
tilkoblet (H)

Hold inden for 2
sekunder
brikken hen til
BRIK-læseren (G)

Resultat:
•
BRIK-læseren (G) blinker hvidt.
•
Tilkoblingen af området går i gang.

A
B

Navn

LED

Område

Grøn/rød

Ikke klar

Rød

C

Alarm

Rød

D

Varsel

Rød

E

SOS (brand)

Blå baggrundsbelysning

F

Deltilkoblet

Blå baggrundsbelysning

G

BRIK-læser

Hvid

H

Fuldt tilkoblet

Rød, blå
baggrundsbelysning

I

SOS
(medicinsk)

Blå baggrundsbelysning

Fuld tilkobling med PIN-koden og
BRIK
1)

2)

Tryk på
Fuldt
tilkoblet (H)

Hold inden for 2
sekunder
brikken hen til
BRIK-læseren (G)

3)

4)

Indtast din PIN-kode

Tryk på Fuldt
tilkoblet (H) igen

Resultat:
•
Betjeningspanelets buzzer bipper
•
Område (A) blinker for at indikere, at ind/udtiden tæller ned.
Når området er Fuldt tilkoblet, blinker Område (A) og
Fuldt tilkoblet (H) rødt for at bekræfte.

1)

2)

Tryk på

Hold inden for 2
sekunder brikken
hen til BRIK-læseren (G)

Deltilkoblet (F)

Frakobling af systemet med
BRIK-læseren
1)

2)

Tryk på
Enter

Hold inden for 2
sekunder brikken
hen til BRIK-læseren (G)

Resultat:
•
BRIK-læseren (G) blinker hvidt.
Når området er frakoblet, lyser ikonet Område grønt i
Når området er Deltilkoblet, lyser Fuldt tilkoblet (H) og 2 sekunder.
Deltilkoblet (F) rødt i ca. 2 sekunder.

Deltikobling med PIN-kode og BRIK
Hvis SPC-funktionen PIN og BRIK er aktiveret, kan du
bruge BRIK og PIN-koden sammen for at betjene
alarmen.

1)

2)

Tryk på

Deltilkoblet (F)

Hold inden for 2
sekunder
brikken hen til
BRIK-læseren (G)

3)

4)

Indtast din
PIN-kode

Tryk på Deltilkoblet
(F) igen

Frakobling af systemet med
PIN-kode og BRIK
1)

2)

Tryk på
Enter

Hold inden for
2 sekunder
brikken hen til
BRIK-læseren (G)

3)

4)

Indtast din
PIN-kode

Tryk på Enter igen

Panikalarm
Aktivering af en panikalarm

Medicinsk varsel
Aktivering af en medicinsk alarm
Tryk på tasterne Fuldt tilkoblet
(H) og SOS (medicinsk) (I)
samtidig i 3 sekunder.

Tryk på og hold begge SOS-taster (E, I) nede
samtidig i 3 sekunder.

Resultater:
•
Medicinsk udgang aktiveret.
•
Betjeningspanelet bipper
•
Alarm (C) blinker i 30 sekunder.
•
Medicinsk alarm sendt til kontrolcentral.

Aktivering af en lydløs panikalarm

Fjern et medicinsk varsel

Afstil en panikalarm
1)

2)

Indtast din PIN-kode

Tryk på Enter

Brandalarm
Aktivering af systemets brandalarm
Tryk på Deltilkobling (F) og
SOS (brand) (E) samtidig i
3 sekunder.

1)

2)

Indtast din
PIN-kode

Tryk på Enter

Lydindikationer
Serviceudbyderen kan konfigurere lydindstillingerne for
dit betjeningspanel. Kontakt din installatør for at ændre
i dit lydsetup for betjeningspanelet.
Lydindikationer kan omfatte følgende:
• Lydstyrke
Indstil betjeningspanelets højttalerlydstyrke for
alarmindikationer
• Tastetryk
Slå lyden til/fra, når du trykker på en tast
• Deltilkoblingslyd
Slå lydgiver til/fra ved indgang eller udgang, når du
deltilkobler systemet.
• Lydløs tilstand
Slå lydløs tilstand til for at deaktivere indgangs-,
udgangs-og tilkoblingslydene.

Resultater:
•
Brandudgange aktiveret
•
Sireneudgange aktiveret
•
Betjeningspanelet bipper
•
Alarm (C) blinker i 30 sekunder.
•
Brandalarm sendt til kontrolcentral.

Fjern en brandalarm
1)

Område
(A)

Ikke klar
(B)

Varsel (D) lyser for at indikere en
batterifejl eller et strømsvigt.
For at afstille varslen skal du
løse problemet, indtaste
PIN-kode og trykke på Enter.

Alarm (C) Varsel (D)

Varsel (D) lyser for at indikere en
modemfejl.
For at afstille varslen skal du
løse problemet, indtaste din
PIN-kode og trykke på Enter.

Område (A) lyser for at indikere følgende forhold:
Rød ved Fuldt tilkoblet

Grøn ved Frakoblet

Ingen sireneudgange.

Tryk på og hold begge SOS-taster (E, I) nede
samtidig i 3 sekunder.

Bemærk: Ingen sireneudgange eller buzzer eller
blinkende ikoner.

Varsel (D)
Varsel (D) lyser for at indikere følgende forhold:

Område (A)

Resultater:
•
Panikudgang og
sireneudgang aktiveret.
•
Betjeningspanelet bipper
•
Alarm (C ) blinker i 30
sekunder.
•
Panikalarm sendt til kontrolcentral.

Resultater:
•
Panikudgang aktiveret
•
Panikalarm sendt til kontrolcentral.

Ikoner

Blinker rødt ved ind/ud.

Ikke klar (B)
Ikke klar (B) lyser for at indikere følgende forhold:

• 24-timers zone - alle ikoner blinker i 30 sekunder.
For at fjerne varsler skal du indtaste din PIN-kode
og trykke på Enter-tasten
• Indbrudsalarm - alle ikoner blinker i 30 sekunder.
For at fjerne varsler skal du indtaste din PIN-kode
og trykke på Enter-tasten
• Ind-tid udløbet - alle ikoner blinker i 30 sekunder.
For at fjerne varsler skal du indtaste din PIN-kode
og trykke på Enter-tasten

Ikke klar (B) lyser rødt ved
åben Zone
Ikke klar (B) og Varsel (D)
lyser rødt, når du prøver at
tilkoble systemet med en fejl.

Alarm (C)
Alarm (C) blinker rødt for at indikere følgende forhold:
Kunne ikke tilkoble område
Hvis området ikke kan tilkobles, blinker
Alarm (C), og betjeningspanelet bipper
i 30 sekunder.
Panik/Medicinsk/Brand
Ved panik/medicinsk/brand-varsel
blinker Alarm (C) rødt i 30 sekunder.
Område Fuldt tilkoblet, zone åben
Når området er Fuldt tilkoblet, og en zone er åben,
genereres en indbrudsalarm.
Alle ikoner blinker rødt, og betjeningspanelets buzzer
bipper i 30 sekunder.

KONTAKTOPLYSNINGER
Brug dette område til at anføre kontaktoplysninger til
installatøren

Navn
Telefon
E-mail

2)

Indtast din PIN-kode Tryk på Enter
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