RINGEKLOKKE f unktion
Beskrivelse
Denne alarm kan programmeres til at give lyd fra sig hver gang en dor abnes eller
hver gang nogen passere et rum (zone ).
+ hvilke zoner ( omrader ) +
TILKOBLING forste gang : tast brugerkode +
TILKOBLING : tast brugerkode + ® +
FRAKOBLING : tast brugerkode +

CHEFMENU

Beskrivelse
For at gore det lettere for kunden er der blevet lavet en speciel menu til chefkoden,
i denne menu kan de ovrige koder aendres/slettes.
ADGANG til menuen
Tast CHEFKODE +
o - lys: War til print
Alle lamper lyser.
lys: tilsluttet
®
®
Menuen fodades med 0211
;:II
4i
" - Papirfremforing
41 - Afbryder udprint.
OPKODE SKEMA
:
10 _--_ Chefkode fabriksvaerdi 1234 PROGRAMMERING
11 _.--_ Brugerkode 1
tast 10-19 + ny brugerkode + #
12 --- Brugerkode 2
fENDRING
13 T-_- Brugerkode 3
tast 10-19 + i< + ny brugerkode + #
14 --_- Brugerkode 4
SLETNING :10-19 +$+ #
15 _--_ Brugerkode 5
GENERELT
16 --- Brugerkode 6
Alle brugerkoder er 4 cifrede
17 __-_ Brugerkode 7
18 -__- Brugerkode 8
Lyser zonelampe 1-4 er koden i brug
19 _ Brugerkode 9
Blinker zonelampe 1-4 = ledig
4 ciffer
71 overfaldskode
74 indstilling of ur
75 udprintning of 32 haendelser
90

1
e test
271a test
3
test

- se foregaende side
- TIME#MIN .#DAG#MANED#AR#
- kan afbrydes med

- afbrydes med * eller last 1-3 for naeste test
- afbrydes med * eller last 1-3 for naeste test
- afbrydes med * eller tast 1-3 for naeste test
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I tilfaelde of alarm
Indtast brugerkode +0 , Alarmen bliver slaet Era hvis det var den rigtige kode, lam-

Zone lysdioder
Efter alarm Blinker den der forst blev aktiveret og de ovrige lyser fast.
Ved tilkobling kan man have glemt at lukke et vindue, alarmen viser hvilke
zoner der er abne nar man indtaster sin brugerkode.

perne viser nu arsagen til alarmen. Eks. hvis lampe 1 blinker og 2+3 lyser fast betyder
dette at zone 1 gik i alarm forst og zone 2+3 derefter.

Taendt : 230VAC tilsluttet.
Blinker : 230VAC har vaeret vaek i mere end 30 min.

Reset of alarm

C'1 o Blinker : Batted defekt (lavt). TILKALD TEKNIKER
Taendt : Lag/sirene sabotage. TILKALD TEKNIKER
Blinker : Kabelbrud/lagsabotage I fjernbetjeningen .
Slukket : Telefonsender med linievagt - SPORG INSTALLATOREN
%o Taendt : Telefonsender har vaeret aktiveret.
Blinker : Tlf .sender uden linievagt / t1f.sender m.linievagt = telefonkabel defekt
11 o Taendt : Ved ind og udgangstid.
Blinker : Ved hver indtastning / nar rigtig kode er indtastet ( frakobiet )

Alarmen skal vaere frakobiet . Indtast
BRUGERKODE+ O*
Hvis alle lamper taendes i 2 sekunder var koden rigtig.

NAT Til og f rakobling

TILKOBLING
Indtast brugerkode +
1. Dyb Konstant tone bores efter endt udgangstid holder tonen op - natalarm aktiv.
2.Pulserende tone hores - se pa hvilke lamper der lyser - den/de der lyser er arsag til
at alarmen ikke kan tilkoble. Eks. hvis lampe 3 lyser betyder det at zonen er aben, det
kunne feks. vaere et vindue der ikke er lukket.
FRAKOBLING
1.Hvis der er fri adgang til alarmen, indtast brugerkode +
2.Aktiver adgangszonen ( ga gennem det/de omrader der forbinder natomraderne
med alarmen, langsomt pulserende tone hores, indtast brugerkode +
3.Abn indgangszonen ( indgangsdoren ), langsomt pulserende tone hores, passer adgan szonen ( det/de rum man passere for man er ved alarmen . ), indtast brugerkode
+Ej. Hvis alarmen fortsaetter med den pulserende tone er det ikke den rigtige kode.
HJfELP : Kig pa dorlampen - den skal blinke hver gang der trykkes pa en knap.

0

Til

og frakobling

TILKOBLING
Indtast brugerkode + E
L Konstant tone hores og huset forfades, efter endt udgangstid holder tonen op alarmen er tilkoblet.
2. Pulserende tone hores - se pa hvilke lamper der lyser - den/de der lyser er arsag til
at alarmen ikke kan tilkoble. Eks. hvis lampe 3 lyser betyder det at zonen er aben, det
kunne feks. vaere et vindue der ikke er lukket.
FRAKOBLING
Abn indgangszonen ( indgangsdoren ), langsomt pulserende tone hores, passer adgangszonen ( det/de rum man passere for man er ved alarmen . ), indtast
13RUGERKODE+
Hvis alarmen fortsaetter med den pulserende tone er det ikke den rigtige kode.

0

HJfELP : Kig pa dorlampen den skal blinke hver gang der trykkes pa en knap.

ISOLERING of zoner/omrader
Indtast brugerkode + © + hvilke zoner der skal isoleres (2,3,4,5,7) +

OVERFALDSKODE
Tast OVERFALDSKODE + 0

Alarmen frakobler men sender en lydlos overfald over telefonsenderen ( vagtselskabet ).

Alarmen skal vaere tilkoblet
Tast BRUGESKODE + 0 +
Alarmen frakobler, sender lydlos overfald

0

