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Side 1

Full tilkobling
Tilbakestill brann

Trykk på NO for å avbryte inntasting
av kode eller tenn lys i panel

Side 2

Betjeningspanel
Strømforsyningslampe
• På hvis systemet er tilkoblet nettstrømmen og batteriet er OK.
• Blinker hvis systemet ikke har batteri eller batterinivået er lavt.
• Av hvis systemet ikke er tilkoblet 230V
Resetter seg automatisk når 230V kommer tilbake

Lampe for tilkobling
• På når systemet er klart for tilkobling.
• Blinker når systemet er klart for tvangstilkobling.
• Av når systemet ikke kan tilkobles.

Brannlampe
• På når en brannsone er aktivert.
• Blinker når det er problem med en brannsone.
• Av når alle brannsoner fungerer som de skal.

NO (nei)
• Trykk på NO for å avbryte inntasting av kode eller
• for å tenne lyset I betjeningspanelet

OK/Menu
• Bekreftelse og navigeringstast

uke CSx75-menyene
Side 3

Tilkoble og frakoble
1. Tast inn brukerkoden ved ledeteksten

--------------------

2. Betjeningspanelet begynner å pipe, og systemet
starter tilkoblingen.

--------------------

System tilkobler
Forlat området

3. Forlat bygningen. Hastigheten på betjeningspanelets piping øker de
siste ti sekundene av utgangstiden.

4. Når utgangstiden utløper, er systemet tilkoblet, og
betjeningspanelet avgir et kontinuerlig lydsignal.

System tilkoblet
---------------------

Frakoble systemet
1. Når du åpner døren og går inn i det sikrede området, starter
inngangsforsinkelsen, og betjeningspanelet avgir et kontinuerlig
lydsignal.

--------------------

System tilkoblet

2. Tast inn brukerkoden.

3. Systemet frakobles, og summeren for betjeningspanelet stopper. ---------------------

System klar
Tast kode
side 4

Frakoble systemet etter en alarm
Det finnes flere forskjellige alarmtyper. Innbruddsalarmer og sabotasjealarmer aktiverer en kontinuerlig sirene. Brannalarmer aktiverer
en pulserende sirene. Alle alarmer får betjeningspanelet til å pipe raskt. Du finner informasjon om tiltak ved brannalarmer
på side 13.

System klar
Ta
1. Tast inn brukerkoden for å frakoble systemet.

Frakoble systemet etter en alarm
2. Sirenen stopper, betjeningspanelet slutter å pipe, og alarmminnet i display
vises.
3. Alarmminnet viser sonen(e) der alarmen ble utløst. I dette tilfellet er
det utløst en alarm i sone 8.

8 Alarm minne
Sone 8

4. Trykk på Piltastene for å bla gjennom de forskjellige sonene
som er oppført i alarmminnet.
5. Trykk på OK. Systemet er klart for tilkobling.

System klar
Tast kode

Side 5

Tilbakestille branndetektor
En brannalarm kan utløses når systemet er tilkoblet eller frakoblet. Brannalarmen lyder som en pulserende sirene og får
betjeningspanelet til å pipe raskt. For å slå av brannalarmen taster du inn brukerkoden. Du må også tilbakestille branndetektorene etter
en brannalarm. Følg samme fremgangsmåte uavhengig av om brannalarmen ble utløst automatisk eller manuelt.
1. Tast inn brukerkoden for å slå av alarmen. Sirenen stopper,
og betjeningspanelet slutter å pipe.
2. Alarmminnet viser siste alarm som ble utløst

------------------

6 Alarm minne
Sone 6

3. Trykk på piltastene for å bla gjennom de forskjellige alarmene som er utløst.
4. Trykk på OK for å gå ut av alarmminnet.
5. Trykk på F3 for tilbakestilling av brannalarm.

6. Branndetektorene tilbakestilles, brannlampen slukkes, og systemet
er klart til tilkobling.

------------------

6 Alarm minne
Sone 6

Side 6

Bruke funksjoner for personlig sikkerhet
Systemet har to funksjoner for personlig sikkerhet. Med disse funksjonene kan du manuelt utløse en brannalarm eller overfallsalarm.
Kombinasjonstastene aktiveres ved å trykke på kombinasjonen samtidig i to sekunder.

Brann

sikkerhet

Trykk på 1 og 3 samtidig i to sekunder. En pulserende sirene aktiveres,
betjeningspanelet piper, og en rapport sendes til alarmmottaket.

1+3

Overfall
Trykk på 7 og 9 samtidig i to sekunder, overfallsalarmen er en stille alarm.
Det sendes da en rapport til alarmmottaket, men sirenen og betjeningspanelet
avgir ingen lyd.

7+9

Side 7

Servicemeldinger
LCD- displayet viser servicemeldinger som resultat på manuelle og automatiske tester. Hvis du ikke kan løse problemet, kontakter du
teknikeren .Når betjeningspanelet piper på grunn av en feiltilstand, trykker du på #-tasten for å vise informasjonen om feiltilstanden.

Årsak
Kontroll
Høyt strømtrekk

Handling

Sentralen har oppdaget at det går
for mye strøm gjennom en utgang.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
Sireneproblemer

Det er brudd på forbindelsen til
sentralens sirene.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
lokksabotasje

Det er utført inngrep på sentralens deksel.

Kontroller om dekselet er skadet.
Hvis det ikke er noen skade, lukker
du det skikkelig

Telefonlinjen som er tilkoblet sentralen
fungerer ikke som den skal.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Kontroll
telefonproblemer

Kontroll
Kommunikasjonsfeil

Sentralen prøvde å sende en
melding til alarmmottaket, men
mislyktes.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033
Side 8

Servicemeldinger

Kontroll
Klokken må stilles

Kontroll
Strømproblem
seKontroll
ntralen er lavt.
Lavt batterinivå

Kontroll
Aux kom feil

Kontroll
telefonproblemer

Årsak

Handling

Sentralen har hatt et fullstendig
brudd i strømforsyningen, og
klokken må stilles på nytt

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Nettstrømmen til sentralen er brutt.

Tilkoble strømforsyningen på nytt
Og kontroller at den fungerer riktig

Batterinivået på standbybatteriet til
sentralen er lavt.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

En rapporteringsmodul prøvde
Sende en melding til
Alarmmottaket, men mislyktes

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Nettstrømmen er ikke tilkoblet en
Modulstrømforsyning

Tilkoble nettstrømmen på nytt, og
kontroller at den fungerer riktig

Side 9

Servicemeldinger
Modul
Lavt batterinivå

Batterinivået på standbybatteriet i
en modul er lavt.

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Modul
Lokksabotasje

Det er utført inngrep på dekselet
på en modul.

Kontroller om dekselet er skadet.
Hvis det ikke er noen skade, lukker
du det skikkelig

seModul
ntralen er lavt.
rikFeil
tigriktigtekniker

En modul eller et betjeningspanel
rapporterer ikke til sentralen

Kontroller at modulen er
riktig tilkoblet sentralen

Modul
Sireneproblem
Soneproblem
Tast OK

Det er brudd på forbindelsen til en
moduls sirene

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Det er problem med en sone. Trykk
på OK for å identifisere sonen(e)

Kontakt Sector Alarm på tlf 03033

Side 10

