Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI
„Instrukcja Obsługi” opisuje podstawowe funkcje operacyjne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy odwołać się do „Dokumentacji techniczno-ruchowej”.

1. Wyłączenie wewnętrznego buczka centrali
2. Tryb pożaru
3. Potwierdzenie alarmu
4. Kasowanie
5. Alarmy wstępne/techniczne
6. Awarie
7. Włączenia/wyłączenia
8. Kody dostępu i pomoc techniczna
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1. Wyciszenie wewnętrznego buczka centrali
Aby wyłączyć wewnętrzny buczek centrali CF3000 należy nacisnąć na pole „Wycisz buczek”, które jest dostępne w
pierwszym poziomie obsługi centrali (poziom dostępu I).

Dotknij pola w tym miejscu, aby wyciszyć buczek.

2. Tryb pożaru
W wypadku detekcji Pożaru wewnętrzny buczek centrali będzie wydawał dźwięk ostrzegawczy, czerwona kontrolka
LED systemu „POŻAR” będzie podświetlona. W zależności od scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w obiekcie zostaną uruchomione poszczególne przekaźniki systemowe.
Podczas pożaru wyświetlacz LCD wygląda jak na poniższej ilustracji.
Dotknij pola w tym miejscu, aby zobaczyć szczegóły.

Miejsce Pożaru
(dotknij pola w tym miejscu, aby zobaczyć szczegóły)
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3. Potwierdzenie alarmu
W przypadku aktywacji w centrali trybu pracy z potwierdzeniem wyświetlacz LCD wygląda jak poniżej. Jeżeli nie
nastąpi potwierdzenie alarmu w czasie T1 centrala automatycznie przejdzie w stan alarmu pożarowego II stopnia. Potwierdzenie alarmu spowoduje włączenie czasu T2 (czas na sprawdzenie).

Należy wybrać „Potwierdź”, w celu potwierdzenia alarmu.

4. Kasowanie
W przypadku, kiedy ekran dotykowy jest wygaszony, aby aktywować należy go dotknąć w lewym górnym rogu i
przytrzymać do całkowitego rozświetlenia. Następnie wybieramy „MENU” i wprowadzamy kod dostępowy – po uzyskaniu dostępu do poziomu II wciskamy „Kasuj” oraz potwierdzamy „TAK”.

Należy wybrać „TAK”, aby zresetować.

5. Alarmy wstępne/techniczne
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W wypadku wystąpienia alarmu wstępnego/technicznego wewnętrzny buczek centrali będzie wydawał dźwięk
ostrzegawczy. W przypadku alarmu technicznego żółta dioda LED systemu „Alarm techniczny” będzie podświetlona.
Alarmy wstępne są wyświetlane, kiedy detektor rejestruje zadymienie, lub temperaturę blisko wartości progowych
powodujących wywołania alarmu pożarowego. Występowanie tego typu alarmów może być również spowodowane zabrudzeniem czujnika – należy wtedy wezwać serwis w celu usunięcia usterki.
Alarmy techniczne są dodatkową informacją dla obsługi obiektu. Wykorzystywane są przez instalatorów dla indywidualnych potrzeb, np. kontroli sprawności urządzeń zewnętrznych.
Dotknij pola w tym miejscu, aby zobaczyć szczegóły

6. Awarie
W wypadku wystąpienia uszkodzenia wewnętrzny buczek centrali będzie wydawał dźwięk ostrzegawczy, żółta dioda
LED systemu „Uszkodzenie” będzie podświetlona.
Uszkodzenie należy natychmiast zweryfikować i wezwać serwis w celu usunięcia awarii.

Dotknij pola w tym miejscu, aby zobaczyć szczegóły
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7. Włączenia/wyłączenia
W przypadku, kiedy ekran dotykowy jest wygaszony, aby aktywować należy go dotknąć w lewym górnym rogu i
przytrzymać do całkowitego rozświetlenia. Następnie wybieramy „MENU” i wprowadzamy kod dostępowy – po uzyskaniu dostępu do poziomu II wciskamy zakładkę „Zablok./Odblok.”.

Dotknij pola w tym miejscu, aby wejść do menu blokad

8. Kody dostępu i pomoc techniczna
Kod użytkownika (poziom II):
……………………………………………………………………………………………
Autoryzowany serwis:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..
Uwaga ogólna:
Po wymianie papieru w drukarce należy zresetować centrale w celu jej poprawnego uruchomienia.

Certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dostępne w COOPER Industries Poland LCC
Oddział w Polsce ul. Krakowiaków 34, Warszawa, www.cooperindustries.com.pl
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