Beknopte Status - Bedieningsinstructie Brandmeldpaneel F1.

Normaal bedrijf:
- LED “Bedrijf” brand groen.
- LED “Vertraging Aan of Uit” brand groen. Note: Afhankelijk van de ingestelde status.
In het LCD-scherm staat geen tekst of een tekst van uw onderhouder.

Brandalarm: in de modus ‘Vertraging Uit’
note: tevens bij een handbrandmelding.
LED: “Vertraging uit” brand groen.
“Hoofdalarm” brand rood .
“Intern alarm” brand rood.
“Doormelding geactiveerd” brand rood.
* Schakel de zoemer uit
.
* Het LCD-scherm geeft informatie over de alarmmelding.
int.

Brandalarm: in de modus ‘Vertraging In’:
note: alleen bij alarm van een automatische melder.
LED: “Vertraging In” brand groen.
“Intern alarm” brand rood (de vertragingstijd is actief).
* Schakel de zoemer uit
. Hierdoor wordt de verkenningstijd gestart.
* Het LCD-scherm geeft de resterende tijd aan (count down).
* Het LCD-scherm geeft informatie over de alarmmelding.
Note: indien de LED’s “Hoofdalarm”en “Doormelding geactiveerd” branden is de vertragingstijd verstreken en
de doormeldunit reeds geactiveerd.
int.

Storing:
LED “Storing” brand geel.
* Schakel de zoemer uit
.
* Het LCD-scherm geeft informatie over de storingsmelding.
int.

Algemene informatie:
-

Het LCD-scherm geeft de eerste en de laatste alarmmelding weer.
Indien ingevoerd wordt tevens een locatietekst weergegeven.
Met de toets
wordt de paneelzoemer uitgeschakeld.
Met de scrolltoetsen
kunt u door de overige meldingen scrollen.
Voordat u het brandmeldpaneel herstelt (reset) moet de alarm- of storingsmelding worden onderzocht en
de oorzaak worden weggenomen. Waarschuw zonodig de onderhouder.
int.

Herstellen van het brandmeldpaneel:
-

Met de toets
de paneelzoemer uitschakelen.
Toets Prog. en voer de gebruikercode in.

-

Met de toets
de alarmgever(s) uitschakelen.
Neem de oorzaak van het alarm of de storing weg.
Toets
en reset de installatie.

int.

ext.

Vertraging: in- of uitschakelen (dag/nacht stand)
-

Toets Prog. en voer de gebruikerscode in.
Toets “1” In/uitschakelen.
Toets “7” Activeren/ deactiveren alarmvertraging.
Toets F2 “Aan” Activeren vertraging (dagstand).
Toets F3 “Uit” Deactiveer vertraging (nachtstand).

