Activatietoetsen voor noodgevallen

+ +
Druk 1 en 3 tegelijk
in gedurende twee
seconden om een
brandalarm door te
sturen.

Druk 4 en 6 tegelijk
in gedurende twee
seconden om een
medisch alarm te
sturen.

Herstel rookdetectoren

+

****

Druk 7 en 9 tegelijk
in gedurende twee
seconden om een
overval door te
sturen.

Voer uw
gebruikerskode in
om het systeem,
indien nodig, uit te
schakelen.

*
Druk op * 7.

Systeem gereed
Aan: geef code

Het systeem is
uitgeschakeld en de
rookdetectoren zijn
herstelt.

CS-175/275/575
Beveiligingssysteem met
LCD-bedieningspaneel
Logboek bekijken

*
Druk op * 3.

#
Druk op # om het
alarm geheugen te
verlaten.

*

X Alarm Geh.
Zone X
Het LCDbedieningspaneel
toont de
zonebeschrijving.

Gebruikerskodes wijzigen

Gebruik de
pijltjestoetsen om
door de details te
navigeren.

Druk op * 5.

Tik nieuwe kode
3 ****
Voer de nieuwe
gebruikerskode in.

Voer uw code in

Tik 2 digit ID

Voer een
hoofdgebruikerskode
in.

Voer het
tweecijferige
gebruikersnummer
in. Gebruiker drie is
bijvoorbeeld 03.

Tik 2 digit ID

Naslaggids

#
Druk op # wanneer
u klaar bent.

145 078 999-1

Overbruggen

Het systeem voorbereiden

Het systeem moet worden uitgeschakeld vooraleer een zone wordt
overbrugd.
.
Systeem niet
gereed Info: Tik
Sluit alle deuren en
vensters die u wilt
beveiligen.

X Fout
Zone X
Het venster toont
welke zones niet
beveiligd zijn.

Indien de OK-LED op
het bedieningspaneel
niet brandt, is één van
de zones niet
beveiligd.

Gebruik de
pijltjestoetsen om de
zones te visualiseren
die niet gesloten zijn.

X Fout Overb.
Zone X

#

Druk op de overbrug
(I) toets.

Druk op #.

*

Druk op *.

i

Bereid het systeem
voor zoals
aangegeven.

Systeem aan
Alle zones ok
Zo ziet de display
eruit wanneer alle
zones beveiligd zijn.

****
Voer indien nodig uw
gebruikerskode in.

h
Druk op de toets
Uitgang (h). De
uitlooptijd begint.

8 OK
Zone 8

Gebruik de
pijltjestoetsen om
door de zone
beschrijvingen te
navigeren.

8 Overb.
Zone 8

Druk op de overbrug
toets (I) terwijl de
zone wordt getoond.

****

Dit voorbeeld toont
zone 8.

Systeem gereed
Aan: geef code
Bereid het systeem
voor zoals
aangegeven.

g
Druk op de Blijf
toets (g).

Systeem aan
Zones geblok
Zo ziet de display
eruit.

#
Druk op # om te
eindigen.

Uitschakelen

Het systeem inschakelen met
de modus Afwezig
Systeem gereed
Aan: geef code



Het systeem inschakelen met
de modus Aanwezig

Systeem gereed
Aan: geef code

Voer uw
Het systeem is gereed
gebruikerskode in om om ingeschakeld te
het systeem uit te
worden.
schakelen.

Het systeem uitschakelen in geval van alarm

ALARM zone X
Een alarm is in zone
X opgetreden.

#
Druk op # wanneer
u klaar bent.

****
Voer uw
gebruikerskode in om
het systeem uit te
schakelen.

Systeem gereed
Aan: geef code
Het systeem is gereed
om ingeschakeld te
worden.

X Alarm Geh.
Zone X
Het laatste alarm
wordt getoond op de
display.

