Betjeningsmanual

CTC-920
CTC-920

Betjening av systemet fra tastatur

Anlegget kan betjenes fra tastaturet på sentralen eller fra
fjernkontroll
Betjening fra tastaturet gjøres ved å taste din personlige kode.

00 : 19

Slå PÅ

Menyen ”Slå På” vil slå på alle detektorene i systemet.

01 Jan

Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises.
Dette er fordi at ingen andre enn brukere med
gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.

Tast Kode
****



Slå På
Delvis PÅ
Utgangstid
30 sek

Slå AV
Tast Kode
20 sek * * * *

Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK
Taster du feil, Tast:
og tast koden på nytt

Den blinkende markøren  skal stå foran ”Slå PÅ”
Bekreft valget med å taste: OK

Alarmen vil gi korte pulserende toner og displayet vil telle
ned de sekundene man har på å forlate boligen.
Forlat stedet !
Hvis man ombestemmer seg tast:
Kode og OK

Menyen ”Slå AV” vil slå av alle detektorene i systemet.
Unntatt røykvarslere
Når inngangsdøren blir åpnet vil magnetkontakten bli
utløst og starte inngangstiden. Den høres med korte
pulserende toner.

Tast Kode
15 sek * * * *

Sekundene vil telle ned den tiden man har til å slå av.
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK
Taster du feil, Tast:
og tast koden på nytt

Alarm AV

Displayet viser nå ”Alarm AV”
Alarmanlegget er slått av.

Slå Delvis PÅ

00 : 19

01 Jan

Tast Kode
****
Slå På
 Delvis PÅ
Delvis PÅ
00 : 22 01 Jan

Forbikoble detektorer

00 : 19

01 Jan

Tast Kode
****
Delvis På
 Forbikoble
 MK Sone01 F
IR Sone02 T 
Forbikoblet : Ok ?
MK Sone 01 F

Menyen ”Slå Delvis På” vil kun slå på de detektorene i
systemet som man skal ha på om natten eller når man er
hjemme.
Tekstdisplay viser kun klokkeslett og dato.
Dette er fordi at ingen andre enn brukere med
gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK
Taster du feil, Tast:
og tast koden på nytt

Benytt piltast ned
til den blinkende markøren 
står foran ”Delvis PÅ”
Bekreft valget med å taste: OK
Displayet viser ”Delvis PÅ”
Alarmanlegget har nå tilkoblet alle detektorer som er
programmert som Tyveri, Adgangsvei og Forsinket
sone.

Menyen ”Forbikoble detektorer” brukes til å koble ut
detektorer som man ikke ønsker å slå på grunnet feil o.l.
Når man slår av systemet vil forbikoblingen bli slettet.
Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises.
Dette er fordi at ingen andre enn brukere med
gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK
Taster du feil, Tast:
og tast koden på nytt

Benytt piltast ned
til den blinkende markøren 
står foran ”Forbikoble”
Bekreft valget med å taste: OK
Displayet viser nå de enhetene man kan utkople.
Benytte piltast ned
eller opp
til den blinkende
markøren står foran enheten man ønsker å forbikoble.
Tast: OK for å bekrefte forbikobling.
Displayet viser nå to markører  foran enheten(e) man
har forbikoblet. Tast:
for å gå ut av menyen og slå
deretter anlegget ”PÅ” eller ” Delvis PÅ”

Systemfeil

00 : 19

01 Jan

Tast Kode
****



Alarmsystemet vil varsle om feil ved at den gule lampen
på sentralen lyser.
Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises.
Gul ”Feil” lampe lyser hvis det er aktive meldinger i
systemet.
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK
Taster du feil, Tast:
og tast koden på nytt

Systemfeil
Slå På

Markøren  vil blinke foran menyen ”Systemfeil”
Denne menyen vises bare hvis det er feil i systemet
Tast: OK for å se hva som er feil

Nettfeil 220 V

Displayet viser den aktuelle feilen.
Rett feilen. Se forklaring lengre ned på siden.

Slett FEIL i
System :

Tast:
for å få frem meny ”Slett FEIL i System”
Tast: OK
Feillampen skal slukke og menyen ”Systemfeil” skal
forsvinne.

Feilmeldinger som kan oppstå i systemet:
Feilmelding

Handling

⇒

Nettfeil 220 V

Kontroller at batterieliminator er plugget i 220 V støpsel.
Kontroller at plugg fra batterieliminator er tilkoblet
sentralen. Kontroller at det er strøm i 220 støpselet med
f.eks. en lampe.

⇒

Lavt Batt Sys

Indikerer at sentralen eller en av detektorene som har lavt
batteri. Ring Sector Alarm og bestille nye batterier.
Detektorene vil gi batterifeil 6 mnd før de slutter å virke.

⇒

MK S01 SAB

Indikerer at en detektor f.eks (MK) magnetkontakt på
Sone 01 (S01) har utløst en sabotasjefeil. Denne
meldingen kan komme fra alle 20 enhetene i systemet.
Teksten vil da avvike fra eksempellet. Meldingen indikerer
at detektoren har hvert åpnet.

⇒

Tlf.Linjefeil

Indikerer at sentralen ikke har telefonlinje. Kontroller at
plugg til telefon er tilkoblet både i sentral og i
telefonkontakt. Kontroller at det er summetone med et
telefonapparat. Hvis så ikke er tilfelle, tilkall
teleleverandøren.

Slå PÅ med FEIL

00 : 19

01 Jan

Tast Kode
****
Slå På
Delvis PÅ



Nettfeil 220 V
02 : 10 01 Jan
Tilkoblet med
FEIL

Betjening med Fjernkontroll

PÅ
Panikk
Delvis
PÅ

Hvis man ikke klarer å fjerne feilmeldingen kan man
allikevel slå på systemet med aktive feilmeldinger.
Normal skjerm, kun klokkeslett og dato vises.
Dette er fordi at ingen andre enn brukere med
gyldig kode skal se hvilken status (AV/PÅ) anlegget har.
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK
Taster du feil, Tast:
og tast koden på nytt

Den blinkende markøren  skal stå foran ”Slå PÅ”
Bekreft valget med å taste: OK

Sentralen vil gi fra seg to pipetoner og deretter vise
hvilken feil som er aktiv for eksempel ”Nettfeil 220 V”
Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK

Displayet viser ”Tilkoblet med Feil”
Tast: OK
Alarmen slås på.

Fjernkontrollen kan benyttes til å betjene anlegget på
samme måte som tastaturet. Vær oppmerksom på at
man ikke får slått AV med fjernkontrollen før
Inngangstiden starter dvs at inngangsdøren blir
Fjernkontrollen brukes til
- slå anlegget PÅ
- sende en Panikkalarm
- slå anlegget Delvis PÅ
- slå anlegget AV

AV

Fjernkontrollen kan gjøres uvirksom
med av/på-knappen på siden av
fjernkomtrollen.
Knappene på fjernkontrollen må
holdes inne i ca ett sekund før

Ved utløst alarm kan IKKE fjernkontrollen benyttes.
For å stoppe sirenen må man taste kode og OK

Utløst Alarm

For å stoppe sirene og kunne se hvilken alarm(er) som er
utløst, følg denne bruksanvsning. Dette gjelder alle
alarmer fra systemet.

ALARM
UTLØST

Når en alarm er utløst vil displayet vise ” ALARM UTLØST
Tast kode + OK”
Sirenen vil gå i tre minutter hvis ikke alarmen blir slått av
med kode.

Tast Kode
****

Tast Brukerkoden og avslutt med å taste: OK
Taster du feil, Tast:
og tast koden på nytt
Sirenen stopper med en gang korrekt kode er tastet og
avsluttet med OK

Varsler Sector Alarm
Vent
Alarm utløst av
01) . MK Sone01 F
Fjerne Utløst
Alarm
( Ok?)
Alarm AV
00: 51 01 Jan

Displayet sier ” Varsler Sector Alarm Vent”, Dette betyr at
alarmsystemet varsler om at du som bruker har tastet in
din kode og stoppet sirenen. Varighet er normalt 10 – 30
sekunder. Meldingen kan komme to ganger.
Displayet viser hvilken sone og hvilken detektor som har
utløst en alarm.
Bekreft at du har sett opplysningene med å taste: OK
Displayet viser nå ” Fjerne Utløst Alarm (OK)”
Tast:

OK

for å bekrefte sletting av alarmen.

Alarmen er resatt og klar til bruk.

Husk ALLTID å kansellere alarmen ved å ringe til Sector Alarm
Tlf: 00 00 00 00 og oppgi ditt KODEORD
Utløst Brannalarm

Utløst brannalarm vil starte sirene uansett om alarmanlegget er slått AV eller PÅ. Man
kan også klart høre forskjell på om det er en innbruddsalarm eller en brannalarm som
er utløst. Innbruddsalarmen vil gi en kontinuerlig sirenetone i 3 minutter. Mens
brannalarmen vil gi sirenelyd i to sekunder, pause i to sekunder osv. Utløst Brannalarm
resettes på samme måte som øverst på denne side. Men hvis det er mye røyk vil
brannalarmen starte igjen. De(n) lokale røykvarsleren som har startet branalarmen vil
varsle med sitt egen innebygde sirene. Disse stopper når de ikke ”ser” mer røyk.

VED BRANN RING : 110

Utløst Panikkalarm

Fjernkontrollen er utstyrt med en Panikk-knapp. Ved å trykke på denne to ganger etter
hverandre vil man utløse sirenen på anlegget og alarmsentralen vil sende en melding
til Sector Alarm. Husk at knappen på fjernkontrollen må holdes inne ca ett sekund hver gang.
Utløst Panikkalarm resettes på samme måte som beskrevet øverst på denne side.

