Handleiding Brandcentrale INIM (SMARTLINE)
IN GEVAL VAN EEN BRANDALARM

1. Kijk op de “display” waar de brandmelding vandaan komt en controleer !!
In geval van vals alarm reset het systeem (volg de volgende stappen).
In geval van ware brand, evacueer het gebouw !

2. Draai de “sleutel” op de brandcentrale naar “niveau 2”.
Nu zijn de toetsen op het paneel ontgrendeld !

3. Druk op de toets “STOP SIRENE” (B)
Nu stoppen de sirenes en de zoemer van de centrale!
Let op: Het lampje “sirene stil” (J) gaat nu branden! En
het lampje “verhinderd” (K) gaat uit!

4. Kijk op de “display” welke zone in alarm is ?
Controleer het brandalarm eventueel op vals alarm!

5. Druk op de toets “RESET”
De centrale staat nu terug in rust !

Bij problemen contacteer VAREL ALARM op nummer : 011/23 12 88.

INGEVAL VAN EEN FOUTMELDING
1. Druk “STOP SIRENE” (B) en controleer op de “display” wat de foutmelding is!
2. Los indien mogelijk de foutmelding op en druk op “RESET” (C).
3. Als de storing
oring is opgelost voor de reset is gebeurd (Vb. 220V storing),
Zal de zoemer stoppen
stoppe en de foutled (N) gaan knipperen. Druk nu op “RESET” (C)!

UITDIENST ZETTEN VAN EEN ZONE (OVERBRUGGING)

Draai de “sleutel” naar “niveau 2” en volg de volgende stappen op de display!
1. Druk op de “Esc” toets (A) om in het hoofdmenu te komen.
2. Ga vervolgens met pijltje omlaag (A) naar het menu “overbrugging” en
druk “Ok” (A).
3. Kies nu met de pijltjestoetsen (A) “Overbrug zone”
en druk vervolgens op “Ok” (A).
4. Kies nu welke zone je wilt overbruggen
overbruggen (bv: 01 Detectoren) en
druk weer op “Ok” (A).
5. Druk nogmaals op “Ok” en op de display verschijnt “uitgeschakeld”.
“uitgeschakeld”
Het gele lampje “overbrug”(P)
“overbrug” gaat nu aan !
6. Druk 4x maal op de “Esc” toets (A) om terug uit te komen op het
hoofdscherm.
oofdscherm. Hierop krijgen we nu te zien welke zone is
i overbrugd !

