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Toetsen & belangrijkste Led Indicatoren op de BSX-E
BEDIENDEEL Sleutel Schakelaar
9.
SELECTEER AAN / UIT

10.
LAMPENTEST
11.
AAN (Inschakelen)
12.
UIT (Uitschakelen)
13.
TEST
14 & 15. Cursor bediening ⇅
16.
BRAND per meldergroep

STORING
BRAND
ONTRUIMING
SIGNAALGEVERS UIT / AAN
RESET
ZOEMER UIT
VERTAGING
AAN/UIT/OVERBRUGGEN

17.

STORING MELDERGROEP

Brandalarm
Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

Déblokkeer het toetsenbord
met de sleutelschakelaar
ZOEMER UIT

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—
SIGNAALGEVERS UIT/AAN

Lokaliseer en controleer de melding

als de situatie onder controle is

bij een echte brandmelding

Hef de oorzaak van de melding op

VERTRAGING
AAN/UIT/OVERBRUGGEN

RESET

druk deze toets om de doormeld vertraging te
overbruggen. —indien toegepast

SIGNAALGEVERS AAN
druk deze toets opnieuw in om de signaalgevers
weer te activeren.

Blokkeer het toetsenbord
met de sleutelschakelaar



Noteer de melding in het logboek
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Storing
Handel hierbij volgens lokale regels en
interne afspraken

Hoe een meldergroep uitschakelen

Déblokkeer het toetsenbord

Handel hierbij volgens lokale regels en
interne afspraken. Handel als volgt indien u
een meldergroep wilt uitschakelen

met de sleutelschakelaar

Déblokkeer het toetsenbord

ZOEMER UIT

met de sleutelschakelaar (1)

Lokaliseer de melding
Hef de oorzaak van de storingsmelding op
RESET

—afhankelijk van configuratie—
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30 seconden na het verhelpen van de
oorzaak van de storing reset de centrale
zichzelf. —afhankelijk van
configuratie—
Blokkeer het toetsenbord

Selecteer Aan/Uit toets (9)
open selectie menu,
selectie indicator (9) licht op,
↓ & ↑ om de gewenste meldergroep te
selecteren (14 & 15),
geselecteerde meldergroep indicator (16)
licht op,
Uit (12) om de geselecteerd meldergroep uit
te schakelen,

met de sleutelschakelaar

Selecteer Aan/Uit toets het selectie menu te
sluiten,

Noteer de handeling in het logboek

de led indicator van de uitgeschakelde
meldergroep indicator licht op,

Blokkeer het toetsenbord
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met de sleutelschakelaar
Noteer de handeling in het logboek

Hoe een meldergroep inschakelen
Handel als volgt indien u een uitgeschakelde
meldergroep wilt inschakelen.
Volg dezelfde procedure als voor het uitschakelen
van een meldergroep. Gebruikt echter de AAN
toets (11) i.p.v. de UIT toets om de geselecteerd
meldergroep in te schakelen.

