Gebruikershandleiding

Het inschakelen van het alarmsysteem doet U door de “afwezig” knop in te drukken.
Op deze manier wordt het gehele systeem ingeschakeld.
Het “afwezig” lampje gaat nu branden.
N.B. in sommige situaties kan alleen met de kode ingeschakeld worden.
Wilt U gebruik maken van een gedeeltelijk ingeschakeld alarmsysteem, druk dan de “aanwezig” knop
in, het “aanwezig” lampje gaat nu branden.
Als het systeem aangeeft “niet gereed” dan kunt U met de pijltjes aan de rechterzijde bekijken waar er
nog een zone geopend is.
Bij het uitschakelen van het alarmsysteem dient U alleen de kode in te toetsen.
Mocht de verkeerde kode ingetoetst zijn, dan kunt U direkt hierna de juiste kode intoetsen.
Na een alarmsituatie dient U het alarm met de kode uit te schakelen, de display geeft nu aan waar het
alarm heeft plaatsgevonden, deze situatie heft U op door op het # te drukken.
Na een brandmelding dient U eerst te controleren op Uw rookmelders op welke een rood lampje brandt
dit geeft aan waar het alarm heeft plaatsgevonden.
Mocht het een valse melding zijn stelt U ons hiervan op de hoogte.
Het herstellen van de brandmelding doet U door de * en de 7 in te toetsen.
Op het kodebediendeel bevinden zich aan de linkerzijde 3 alarmknoppen, deze zijn van boven naar
beneden, Brand-Medisch en Stil overval.
Deze zijn standaard geprogrammeerd.
Het programmeren van kode’s gaat als volgt,
1.Druk *en 5 in.
2.Druk Uw hoofdkode in (deze staat op Uw handleiding of in het instructie boekje).
3.Geef de locatie aan van de te programmeren kode ( 02-99 ) dus nog niet de 4 cijferige kode.
N.B. Locatie 01 is al gereserveerd voor de hoofdkode!
4.Toets nu de 4 cijferige kode in, deze wordt direkt opgeslagen.
U kunt nu door een volgend 2 cijferige locatienummer in te toetsen doorgaan met kode’s
programmeren, wilt U dat niet dan sluit U af met de # toets.
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