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Handhavande

Påslag av hela inbrottslarmet.
1. Tryck ”kod” och A

2. Display  visar
och larmet kommer automatiskt att  aktiveras, lämna lokalen.

Avslag av inbrottslarmet.
1. Tryck ”kod” och ent

2. Larmet är frånkopplat (av.)

På och Av-slag av valfritt larmområde.
1. Tryck  ”kod” och B

2. Display visar t.ex.

3. Ändra gruppstatus genom att trycka motsvarande siffra, avsluta med ENT.

4.Display visar

och valda områden kommer att slås på eller av, lämna lokalen.

Återställning av inbrottslarm vid utlöst larm.
1. Tryck ”kod”

2. Den larmande adressen.visas t.ex.

   eller

undersök larmorsaken, vid behov bläddra med A eller B.

3. Återställ sedan med esc (inom 2 min).

4. Display visar normalt aktuell tid och datum när allt är återställt.
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Handhavande

Kontroll av händelseregister.
1.Tryck ”kod” och ent

2.Tryck 9.

3.I händelseregistret kan man bläddra genom att använda tangenterna:
A = Framåt i tiden
B= Bakåt i tiden
Med hälp av # visas datum

4.Avsluta kontrollen genom att trycka esc 2 gånger.

Uteslutning av felaktiga larmpunkter i inbrottslarmet
1. Tryck ”kod” och ent +ent

2. Bläddra fram den eller de adresser som skall uteslutas med A och B

3. Uteslut med hälp av #

4.Tryck ent och alla adresser som inte är uteslutna kommer att bli påslagna.

5.Meddela säkerhetsansvarig snarast.

Tid och Datum
1. Tryck ”Säk.kod” och ent +B +ent.

2. Bläddra fram den funktion som skall ändras med A och B
1= Tid   2=Datum   3=Sommartid startar   4=Sommartid slutar

3.Tryck ent och knappa in nya siffror, och ent.

4.Avsluta genom att trycka esc 2 gånger.
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Handhavande

Användarkoder
1. Tryck Säkerhetskoden ”pos.14 kod” och ent+ 4

2. Bläddra fram till den kodposition som skall ändras med A och B

3.Tryck ent + ”ny kod” och ent.

4.Avsluta genom att trycka esc 2 gånger.

Position Användare Siffror

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ”Säk”

15 ”Serv”
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