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WKP-SIM-manöverpanel med TAG
SNABBGUIDE
Tillkoppla systemet
Tillkoppla systemet med din PIN-kod
1)

2)

Ange din PIN-kod

Inom 2 sekunder
trycker du på
Tillkoppling (H)

Resultat:
•
Manöverpanelens summer piper
•
Område (A) blinkar för att visa att
in-/utpasseringstiden räknar ner.

Deltillkoppla systemet

Frånkoppla systemet

Deltillkoppla systemet med din
PIN-kod

Frånkoppla systemet med din
PIN-kod

1)

1)

2)

Ange din PIN-kod

Tryck på Enter

2)

Ange din PIN-kod

Inom 2 sekunder
trycker du på
Deltillkoppling (F)
När området är deltillkopplat lyser Område (A) och
Deltillkoppling (F) rött i 2 sekunder.

När området är frånkopplat lyser områdesikonen
grön i 2 sekunder.

När området är tillkopplat blinkar Område (A) och
Tillkoppling (H) rött för att bekräfta.

Deltillkoppla systemet med TAG
Tillkoppla systemet med TAG
1)

2)

Tryck på
Tillkoppling (H)

Inom 2
sekunder
håller du TAG mot
TAG sensorn (G)

Resultat:
•
TAG-sensorn (G) blinkar vitt.
•
Området börjar tillkopplas.

A

Namn

Lysdiod

Område

Grön/Röd

B

Inte redo

C

Larm

D

Varning

E

SOS (brand)

F

Röd
Röd
Röd

Manöverpanelens
bakgrundsbelysning –
blå
Manöverpanelens
Deltillkoppling bakgrundsbelysning –
blå

G

TAG-sensor

Vit

H

Tillkoppling

Röd, blå
bakgrundsbelysning

I

SOS
(medicinsk)

Manöverpanelens
bakgrundsbelysning –
blå

1)

2)

Tryck på
Deltillkoppling (F)

Inom 2 sekunder
håller du TAG mot
TAG-sensorn (G)

Resultat:
•
TAG-sensorn (G) blinkar vitt.
När området är deltillkopplat A lyser Tillkoppling (H)
och Deltillkoppling (F) rött i cirka 2 sekunder.

Tillkoppla systemet med PIN-koden Deltillkoppla systemet med PIN-kod
och TAG
och TAG
1)

2)

Tryck på
Tillkoppling (H)

Inom 2 sekunder
håller du TAG mot
TAG-sensorn (G)

3)

4)

Ange din PIN-kod

Tryck på
Tillkoppling (H)
igen

Resultat:
•
Manöverpanelens summer piper
•
Område (A) blinkar för att visa att in/utpasseringstiden räknar ner.
När området är tillkopplat blinkar Område (A) och
Tillkoppling (H) rött för att bekräfta.

När SPC-centralalternativet PIN-kod och TAG är
aktiverat kan du använda din PIN-kod och TAG
tillsammans för dubbel auktorisering.

1)

2)

Tryck på
Deltillkoppling (F)

Inom 2 sekunder
håller du TAG mot
TAG-sensorn (G)

3)

4)

Ange din PIN-kod

Tryck på
Deltillkoppling (F)
igen

Frånkoppla systemet med TAG
1)

2)

Tryck på
Enter

Inom 2 sekunder
håller du TAG mot
TAG-sensorn (G)

När området är frånkopplat lyser områdesikonen
grön i 2 sekunder.

Frånkoppla systemet med PINkoden och TAG
1)

2)

Tryck på
Enter

Inom 2 sekunder
håller du TAG mot
TAG-sensorn (G)

3)

4)

Ange din PIN-kod Tryck på Enter igen

Bråklarm
Generera ett bråklarm

Medicinsk varning

Ikoner

Varning (D)

Utlös ett medicinskt larm
Tryck på Tillkoppling (H) och
SOS (medicinsk) (I)
samtidigt i 3 sekunder.

Tryck och håll ned båda SOS-knapparna (E, I)
samtidigt i 3 sekunder.

Varning (D) lyser för att visa följande förhållanden:

Område
(A)

Ej klar (B) Larm (C)

Varning
(D)

Resultat:
•
Medicinsk utgång aktiv.
•
Manöverpanelens summer piper.
•
Larm (C) blinkar i 30 sekunder.
•
Medicinskt larm skickas till
larmcentralen.

Generera ett tyst bråklarm

Inga sirenutgångar.

Område (A) lyser för att visa följande förhållanden:
Röd vid tillkoppling

Grön vid frånkoppling

Återställ en medicinsk varning
1)

2)

Ange din PIN-kod

Tryck på Enter

Tryck och håll ned båda SOS-knapparna (E, I)
samtidigt i 3 sekunder.

Ljudindikationer

2)

Ange din PIN-kod

Tryck på Enter

Brandlarm
Generera ditt systems brandlarm
Tryck på Deltillkoppling (F)
och SOS (brand) (E) samtidigt
i 3 sekunder.

Blinkar rött för in-/utpassering.

Ej klar (B)

Resultat:
•
Bråklarmutgång aktiv
•
Bråklarm skickas till larmcentralen.
Din installatör kan konfigurera ljudalternativen för din
Obs! Inga sirenutgångar eller summer eller blinkande manöverpanel. Kontakta din installatör för att
diskutera dina krav.
ikoner.
Ljudindikationer kan inbegripa följande:

1)

Varning (D) lyser för att visa ett
modemfel.
Ta bort varningen genom att
lösa problemet, ange din
PIN kod och trycka på Enter.

Område (A)

Resultat:
•
Bråk- och sirenutgång aktiv.
•
Manöverpanelens
summer piper
•
Larm (C) blinkar i
30 sekunder.
•
Bråklarm skickas till larmcentralen.

Återställ ett bråklarm

Varning (D) lyser för att visa ett
batterifel eller ett nätfel.
Ta bort varningen genom att
lösa problemet, ange din
PIN kod och trycka på Enter.

• Volym
Ställ in knappsatsens högtalarvolym för
larmindikationer
• Knapptryckning
Sätt på/stäng av ljudet när du trycker på en knapp
• Deltillkopplingssummer
Sätt på/stäng av summern under in- eller
utpassering när du deltillkopplar ditt system.
• Tyst läge
Aktivera Tyst läge för att inaktivera inpasserings-,
utpasserings- och inställningssummern.

Resultat:
•
Brandutgångar aktiva
•
Sirenutgångar aktiva
•
Manöverpanelens summer piper
•
Larm (C) blinkar i 30 sekunder.
•
Brandlarm skickas till larmcentralen.

Ej klar (B) lyser för att visa följande förhållanden:
Ej klar (B) lyser rött när
sektionen är öppen

• 24-timmarszon – alla ikoner blinkar i
30 sekunder.
Ta bort varningarna genom att ange din PIN-kod
och trycka på Enter-knappen
• Inbrottslarm – alla ikoner blinkar i 30 sekunder.
Ta bort varningarna genom att ange din PIN-kod
och trycka på Enter-knappen
• Inpasseringsavbrott – alla ikoner blinkar i
30 sekunder.
Ta bort varningarna genom att ange din PIN-kod
och trycka på Enter-knappen

Ej klar och Varning (D) lyser
rött när du försöker tillkoppla
systemet med ett fel.

Larm (C)
Larm (C) blinkar rött för att visa följande
förhållanden:
Området kunde inte tillkopplas
Om området inte kan tillkopplas
blinkar Larm (C) och
manöverpanelen piper i
30 sekunder.
Bråk/medicinsk/brand
Vid bråk-/medicinsk/brandvarning
blinkar Larm (C) rött i
30 sekunder.
Tillkopplat område, öppen sektion
När området är tillkopplat och sektionen är öppen
skapas ett inbrottslarm.
Alla ikoner blinkar rött och manöverpanelens summer
piper i 30 sekunder.

KONTAKTUPPGIFTER
Använd detta område för att registrera
kontaktuppgifterna för din installatör

Namn
Telefon
E-post

Återställa ett brandlarm
1)

2)

Ange din PIN-kod

Tryck på Enter

WKP-SIM-knappsats med brickor – SNABBGUIDE
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