
 

 

BETJENINGSINSTRUKS FOR BRANDVÆSENET 
 

1: VED BRAND 
1. Rødt lys og alarmtone. 

2. Centralens display angiver i hvilken gruppe/detektor, der er brand. 

3. Tryk tasten      en gang for at vise nye grupper/detektorer i alarm, 

eller tast flere alarmer. 

 
 
 

2: REATABLERING 
1. Summer stoppes ved tyk på  

2. Drej nøglen til betjening. 

3. Stop akustisk alarm ved tryk på tasten ”Afstil lydgiver” 

4. Tryk tasten ”RESET”. 

5. Drej nøglen fra betjening. 

 
 
 
 
 
 

Efter betjening af brandcentralen, husk at 

påføre i DRIFTJOURNALEN 



 

3: FRAKOBLING grupper / detektor 
1. Drej nøglen til betjening. 

2. Flyt til menuen ”GRUPPER” med 

3. Vælg gruppe med        , tryk tasten 0/1, for udkobling af gruppe.  

4. Tast  /  for at se detektorer i gruppen.  

5. Vælg detektor med   , tryk tasten 0/1 for udkobling af 

detektor.  

6. Drej nøglen fra betjening. 

 

 

4: TILKOBLING af frakoblede gruppe / detektor 
1. Drej nøglen til betjening. 

2. Tryk på tasten ”Frakoblet” under displayet. 

3. Brug pilene        og tryk 0/1 for at tilkoble gruppe eller detektor. 

4. Gentag procedure for flere tilkoblinger. 

5. Drej nøglen fra betjening. 

  

 

 

 

 

 

Efter betjening af brandcentralen, husk at 

påføre i DRIFTJOURNALEN 



 

 

5: FRAKOBLING Styringer 
7. Drej nøglen til betjening. 

8. Flyt til menuen ”Styringer” med 

9. Vælg styring med        , tryk tasten 0/1, for udkobling af 

styring.  

10. Tast  /  for at se flere styringer i gruppen.  

11. Vælg styring med   , tryk tasten 0/1 for udkobling af 

enkelt styring.  

12. Drej nøglen fra betjening. 

 

 

6: TILKOBLING af frakoblede styringer 
6. Drej nøglen til betjening. 

7. Tryk på tasten ”Frakoblet” under displayet. 

8. Brug pilene        og tryk 0/1 for at tilkoble styring. 

9. Gentag procedure for flere tilkoblinger. 

10. Drej nøglen fra betjening. 

  

 
 

 
 
 
 
 

Efter betjening af brandcentralen, husk at 

påføre i DRIFTJOURNALEN 



 

 

3: FRAKOBLING lydgiver 
13. Drej nøglen til betjening. 

14. Flyt til menuen ”Alarmenheder” med 

15. Vælg lydgiver med        , tryk tasten 0/1, for 

udkobling af lydgiver.  

16. Tast  /  for at se flere lydgivere i gruppen.  

17. Vælg styring med   , tryk tasten 0/1 for udkobling af 

enkelt lydgivere.  

18. Drej nøglen fra betjening. 

 

 

4: TILKOBLING af frakoblede lydgiver 
11. Drej nøglen til betjening. 

12. Tryk på tasten ”Frakoblet” under displayet. 

13. Brug pilene        og tryk 0/1 for at tilkoble lydgiver. 

14. Gentag procedure for flere tilkoblinger. 

15. Drej nøglen fra betjening. 

  

 
 

 

 

Efter betjening af brandcentralen, husk at 

påføre i DRIFTJOURNALEN 
 


