1

Bruger manual

•

Fruevej 80

•

DK-7900 Nykøbing Mors

•

97 725 200

•

26 31 95 06

• www.acnsikring.dk

2

Opbygning af alarm
Alarm funktion: LCD display viser via symboler forskellige funktioner ved
normal drift, !6 tasters tastatur med fire funktions taster.

45 stk. Hændelser kan kontrolleres nemt af bruger.
Til/Frakoblings hukommelse: Ved strømbrud husker alarmen status på til/frakobling.

Trådløse enheders kontrol: Sensor sabotage alarm, lavt batteri alarm, og
status hukommelse.

Sabotage: Ved ledningsbrud på trådførte sensorer, vil alarmen gå i alarm, ved
brud på telefon linie vil der også opstå en alarm, der aktiverer sirene.

Batteri kontrol
Batterierne i enhederne kontrolleres hele tiden, og giver besked når de skal
skiftes.

Alarms funktioner/display
LCD display

Strømforsyning LED
Tilkobling LED
Hjemme LED

Status LED
Alarm LED
Optage LED
Hjemme tast
Overfald tast

Optage tale tast
Tilkobling tast

Hjemme tast
Tilkobling tast
Mikrofon
Optage tast
Overfald tast

Højttaler
Tastaturet
Låg over tastaturet
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Fjernbetjening
Tilkobling:

Fuld tilkobling - alt er tilkoblet

Frakobling:

Alt er frakoblet - undtagen alle 24timers zoner Røg/Gas

Hjemme tilkobling:

Tilkobler skallen af huset, normalt magnetkontakter og
sensorer hvor man ikke kommer om natten

Overfalds alarm:

Starter alarmen øjeblikkeligt og sender verbal besked
til telefon listen eller kontrolcentralen

Overfald
Tilkobling
Frakobling

Hjemme (Home)

Tilkobling! Frakobling efter en alarm!
Ved fejl (åben zone) i trådførte zoner viser display zone nr. (1-8) + E
Ved fejl (åben zone) i trådløse zoner viser display zone nr. (9-24) + F
Ved Alarm; når alarmen frakobles med fjernbetjeningen, vil dette symbol vises
i displayet
Dette symbol fortæller blot at der har været en alarm og herefter skal der
trykkes en gang mere på “frakobling” for sletning af informationen.
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Normal drift
Infrarøde sensorer har batteri spare funktion for at batterierne kan holde
meget lang tid, dette indebærer at ved aktivering af sensorerne, holder de en
pause på 5 minutter hvor de ikke aktiverer ved gang test.
Dette virker mærkeligt på de fleste, men sådan fungerer trådløse sensorer.
Konklution:
Efter at have inde i rummet med sensoren aktiveret, skal der gå minimum 5
minutter før den aktiverer igen.

Beskrivelse af symboler
Symbol

Beskrivelse

Symbol

Beskrivelse
Indlæring

Område/
Skalsikring
Telefon linie brud

Frakobling

Tyveri

Hjemme

Overfald

Ude af hus

Nød/sygdom

Tilkobler

Brand alarm

Normal batteri

Gas lækage

Lavt batteri

Special alarm
Forbindelses fejl
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