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1.

Brugerfaciliteter og display

1-6

Lyser konstant når lysnettet (230Vac) er tilsluttet.
Viser status for indgang & udgangszone.
Viser status for detektorzonerne 1 til 6.
Lyser konstant hvis sabotage zonen er defekt.
Lyser når systemet er frakoblet, blinker ved deltilkobling.

Tastaturet på alarmcentralen og 9427 har følgende taster:
For tilkobling af alarmen med individuelle zoner midlertidigt udkoblet.
Bruges til at komme ind i tilkobling/frakoblingskommandoer.
Ved at trykke på de to PA taster (1 og 3) samtidigt vil en PA alarm starte (hvis denne funktion er aktiveret af teknikeren) .
Bruges til at tilkoble systemet med et forudprogrammeret antal detektorer udkoblet.
Bruges til at starte en test af lydgivere og blitz lampen.
Bruges til at starte en test af detektorerne.
Bruges til at ændre brugerkoden.
Bruges til at til- eller frakoble klokke-funktionen.
Bruges til at læse 10-hændelsesloggen. Når loggen læses, trykkes
<< (1) tidligere hændelser vises og << (3) senere hændelser vises.

2.

Tilkoblingsmuligheder

2.1 Normal tilkobling
Indtast Deres 4-cifrede brugerkode ???? og udgangstonen vil starte. Forlad nu bygningen via udgangsvejen. Når udgangstonen stopper vil lampen slukke og
Deres alarmsystem er tilkoblet.

?

?

?

?
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2.2 Del tilkobling
Deres alarmsystem kan programmeres til kun at tilkoble en bestemt del af bygningen, imens andre dele
forbliver frakoblet. For deltilkobling tastes 2 efterfulgt
af og Deres brugerkode. Læg mærke til at lyden ved
en deltilkobling normalt er en brummelyd, men Deres
system kan godt indstilles til lydløs deltilkobling. Når
systemet er deltilkoblet blinker lampen.

2
?

?

?

?

Note: Hvis De fejlindtaster Deres brugerkode fire gange
i træk vil systemet starte en sabotage alarm.

3.

Frakobling

3.1 Normal frakobling
Gå ind i bygningen via indgangsvejen, når indgangszonen aktiveres starter indgangstonen. Gå nu hen til
betjeningspanelet og indtast Deres brugerkode for at
frakoble alarmsystemet.
3.2 Ved deltilkobling
Gå hen til betjeningspanelet, zone 1 aktiveres og indgangstonen starter. Indtast Deres brugerkode for at
frakoble alarmsystemet.
Note: Systemets indgangstid er programmeret til at give
Dem tid nok til at nå hen til betjeningspanelet. Når
indgangstiden udløber kan alarmsystemet være
programmeret til at advare Dem med en intern
alarm i 30 sekunder før systemet udløser en total
alarm (med eksterne lygivere). Indtast Deres brugerkode for at stoppe alarmen.

Gå ind i bygningen via
indgangsvej
&
direkte til
betjeningspanelet

?

?

?

?
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3.3 Lyser en zone lampe ved tilkobling
Hvis lydgiveren, under tilkobling, afgiver en afbrudt tone og en zonelampe lyser, er det fordi en detektor er
aktiveret (måske er en dør eller et vindue åbent). Indtast Deres brugerkode for at stoppe tonen.
Kontrollér den zone som indikeres og hvis muligt fjernes årsagen til at fejlen opstod. Forsøg at tilkoble
alarmsystemet igen. Hvis fejlen stadig er der, bedes
De kontakte Deres alarminstallatør.

Fejl tone Zone (x)

?

?

?

z

?

Undersøg fejlen og
foretag en ny tilkobling

Hvis indgang-/udganglampen lyser, kan udgangsdøren stå åben. Forlad bygningen og luk døren. Den afbrudte tone ændres til en konstant tone når døren lukkes og alarmsystemet vil være tilkoblet som normalt.
3.4 Udkobling af en zone (detektor)
De kan få brug for midlertidigt at udkoble én eller flere
detektorer når systemet tilkobles. Indtast det zonenummer, som De ønsker at udkoble, efterfulgt af [ ]
for samtlige af de zoner De vil udkoble. Herefter indtastes Deres brugerkode.
Zone lamperne, for de zoner der udkobles, vil blinke i
udgangstiden og når udgangstiden ophører vil alarmsystemet være tilkoblet. Læg mærke til at De ikke kan
udkoble en overfalds-, brand-, eller en ind- og udgangszone.
Hvis én af de udkoblede zoner aktiveres, vil alarmsystemet ikke afgive en alarm selv om det er tilkoblet.
Systemet vil genetablere zonen og tilkoble alarmsystemet som normalt næste gang De forlader bygningen og tilkobler alarmsystemet.

Gentages for
hver zone

Zone
nr.

?

?

?

?
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Dørklokkefunktion (til/fra)

Tast 7 efterfulgt af [ ], herefter indtastes Deres brugerkode for at til- eller frakoble dørklokke funktionen.
Når dørklokke funktionen er aktiveret vil den interne
lydgiver lyde hvis zonerne aktiveres. Bemærk at Deres
installatør skal programmere alarmsystemets zoner til
dørklokkefunktionen.

5.
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?
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Overfaldsalarm via betjeningspanelet

Deres alarmsystem kan programmeres således, at De
kan aktivere en overfaldsalarm fra betjeningspanelet
(spørg Deres installatør). Hvis dette ønskes skal De
trykke tasterne 1 og 3 samtidigt for at aktivere en overfaldsalarm.

6.

?

1

3

Afstil en alarm

6.1 For at stoppe sirenerne
Indtast Deres brugerkode. Lydgiverne vil stoppe og
zonelampen for de detektorer der udløste alarmen vil
lyse.
6.2 Nulstilling af en alarm
De skal nulstille alarmsystemet før det kan bruges
igen. Indtast Deres bruger kode igen og alle zonelamper skal slukke før alarmsystemet igen er klar til brug.

Gå ind i bygningen via
indgangsvej
&
direkte til
betjeningspanelet

?

?

Zone
Sabotage
Overfald

?
z
z
z

?
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6.3 Brandalarm
En brandalarm indikeres med en dobbelttone i den
interne lydgiver. Forlad omgående bygningen hvis det
brænder. Gå ikke tilbage i bygningen før det er sikkert.
Afstil brandalarmen og nulstil systemet, som beskrevet
ovenfor. Hvis De har problemer med at nulstille alarmsystemet, bør De kontrollere at røgdetektoren ikke påvirkes.
6.4 Sabotage- eller overfaldsalarm
Hvis De hører den interne lydgiver, når systemet er
frakoblet, skal De kikke på betjeningspanelet:
Hvis sabotagelampen lyser skal De indtaste Deres
brugerkode for at stoppe lydgiveren. Tilkald Deres
alarminstallatør for et servicebesøg.

Nulstil det aktiverede
overfaldstryk og indtast
brugerkoden

?

?

?

?

?

?

Hvis overfaldslampen lyser (zone 6), bør De først finde grunden til at alarmen blev sat i gang. Dernæst bør
De nulstille overfaldstrykket, slå alarm systemets sirener fra og nulstil systemet.

7.

Afprøvning af sirener

Kontrollér at alarmsystemet er frakoblet før De begynder afprøvningen. Tast 4 og [ ] efterfulgt af Deres
brugerkode. De interne lydgivere vil lyde i tre sekunder
og dernæst vil de eksterne lydgivere og blitzlyset lyde/
blinke i tre sekunder.
Systemet vil ikke generere en alarm hvis én af de udkoblede zoner aktiveres, selvom systemet er tilkoblet.
Systemet vil genindkoble zonerne og interne lydgivere
vil lyde i tre sekunder og dernæst vil de eksterne lydgivere og blitzlyset lyde / blinke i tre sekunder.

4
?

?
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Gangtest af zoner

Tast 5 og [ ], efterfulgt af Deres brugerkode, den interne lydgiver vil afgive en konstant tone.
Åben og luk indgangs-/udgangszonen og zonerne 1 til
4. (Åben og luk zone 5 hvis det IKKE er en brandzone,
og zone 6 hvis det IKKE er et overfaldstryk). Hver
gang De åbner en zone vil den interne lydgiver afgive
en pulstone.
De kan ikke afprøve 'Sabotagezoner' uden at udløse
en alarm. Tilsvarende vil overfaldstrykket altid udløse
en total alarm. For at afslutte gangtesten, indtastes
Deres brugerkode igen.

9.

5
?

?

?

?

Aktiver en detektor
(ikke en overfaldszone)

?

?

?

?

?

?

Læsning af hændelsesloggen

Systemet holder en hændelseslog over de sidste ti
alarm- eller sabotagehændelser. For at læse i hændelsesloggen indtastes 8 og [ ] efterfulgt af Deres brugerkode.
Alarmsystemet vil tænde zone- eller sabotagelamperne for at vise de seneste hændelser. Hvis De ønsker
at se tidligere hændelser trykkes [<<] (1 tasten). For
at se nyere hændelser trykkes [>>] (3 tasten). Betjeningspanelet vil afgive en kort tone, når de er ved den
ene eller anden ende af loggen. For at forlade hændelsesloggen tryk [ ] eller [ ].

8
?

?

Lamperne viser den
sidste hændelse

<<

Nye hændelser

>>

Gamle hændelser
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10. Ændring af Deres brugerkode
Deres alarmsystem har to separate fire-cifrede brugerkoder. Når alarmsystemet er nyt, er brugerkoderne
“1234” og “0000”. De skal straks ændre “1234” brugerkoden til et andet nummer, som kun De kender. Den
nye brugerkode kan være en hvilken som helst firecifret kode, dog UNDTAGEN “0000”.
“0000” brugerkoden er inaktiv og vil ikke kunne styre
systemet. For at aktivere den anden brugerkode ændres “0000” koden til et nyt fire-cifret nummer. For at
deaktivere denne brugerkode igen, ændres den tilbage til “0000”. Benyt ikke det samme nummer til begge
brugerkoder.

6
Indtast nuværende kode

efterfulgt af
Indtast nuværende kode

To bip vil høres
fra højttaleren
Indtast ny kode

To bip vil høres
fra højttaleren

11. Gruppebeskrivelser
Gruppebeskrivelser
Indgangs- / udgangsgruppe
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:
Installatør:
Dag tlf.:
Aften tlf.:
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