WisDom
Brukerguide alarmanlegg (hurtigguide)
Denne brukerguiden er utarbeidet til bruk for alarmanlegg med tilknytning til Asker og Bærum
brannvesen. Hurtigguiden er et supplement til leverandørens brukerguide. For mer informasjon,
se leverandørens fullstendige Brukerveiledning eller kontakt din installatør.
Telefonlinje og strøm
Alarmen må være tilknyttet analog telefonlinje. Alternativt kan alarmen tilknyttes GSM-sender.
I tillegg må sentralen kobles til 230V uttak.
AV/PÅ ved normalt bruk
AV: Tast Kode + Ulåst hengelås
PÅ: Tast Kode + Låst hengelås
Feiltasting
Ved feiltasting tast alltid (gjelder alle menyer) * + *
Ved utløst alarm
Tast Kode + Ulåst hengelås for å stanse sirene, les av hva som er årsak til alarmen og aksjoner i
forhold til hendelsen. Tast deretter # for å kvittere alarmen ut, sentralen går tilbake til normal
stilling.
Vise alarmminne
Tast * + 3 + 2 + Kode + #
Vise hendelsesminne
Tast * + 3 + 5 + Kode + #
Klokke og dato
Klokke: Taste * + 6 + Kode + # + 1. SYSTEM TID i 24-timer format. Bruk

+

tastene til å flytte markøren og talltastene til å stille tiden. Lagre med å taste # .
Dato: Taste 2 SYSTEM DATO. Bruk piltastene og talltastene til å stille inn rett dato. Bruk
tasten til å stille inn måneden. Lagre med å taste # .
Tast * + * for å komme tilbake til normaldrift.
Endre brukerkode / Grand kode
Tast * + 5 ,Tast gammel kode, tast # . Velg 1 Brukerkoder tast # , Velg 1 Ny/Endre tast # .
Kode: (gammel kode) GRAND 00) Bruker 00 tast # . Kode: 00, GRAND Angi: Tast inn ny
kode oppå gammel kode, tast # . OK kommer opp i displayet.
Tast *+ * for å komme tilbake til normaldrift.
NB! Ved endring av kode husk at brannvesenet også må få den nye koden!
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Nett lampe
Normalt:
Mørk:
Hurtig blinkende:
Sakte blinkende:

Lys hele tiden
Ingen strøm fra batteri eller nett. Sjekk ledning og hussikkring.
Nettfeil. Sjekk ledning og hussikkring.
Batterifeil på sentral (Kontakt installatøren)

Ved lys i feillampe
For å finne årsaken til feilen tast # + 8 + kode +#
Bruk
og
tastene for å se andre feil
(evt. Kontakt installatøren)
Tast * + * for å komme tilbake til normaldrift.
Test
Eier må selv, minst to ganger pr. år, teste at alarmoverføringen fungerer. Før slik test foretas,
skal det alltid gis beskjed til alarmsentralen på telefon 66 76 42 50. Passordet skal alltid
oppgis. Alarmen må deretter aktiveres, og virke i 30-60 sekunder. Ring så tilbake til sentralen
og få bekreftet at overføringen er i orden. Eier er ansvarlig for tekniske feil, eller følgene av
slike på alarmanlegget. Utbedring av tekniske feil må utføres av eier/installatør.
NB! Test både brann- og innbruddsalarmoverføring.
Batteritest
Tast * + 4 + Kode + # + 1 + 5
Tast * + * for å komme tilbake til normaldrift.

Batteriskifte
Vi skiller på batteriskifte i sentralen og i hver enkelt detektor. Batteriskifte i sentralen bør
utføres av installatør, mens batteriskifte i detektorene kan kunden gjøre selv. Alarmen gir
beskjed når det er på tide å skifte batteri. Ved behov for å skifte batteri i sentralen utløses en
teknisk alarm med varsling til brannvesenet, deretter varsler brannvesenet kunden. Kunden tar
selv kontakt med installatør for å bestille batteriskifte eller service på alarmanlegget. Ved
dårlig batteri i detektorene varsles kunden internt. Batteriene i detektorene skiftes ca hvert
annet år, men de i sentralen holder en del lengre.
Sentralen har 6 backup batterier som brukes når nettspenningen faller ut (se Brukerhåndboken
for mer spesifikasjon). Ved lav spenning her gis en teknisk alarm med varsling til brannvesenet.
I branndetektoren er det 2 stk batteri av typen: 3V Lithium batteri CR123A og i
innbruddsdetektoren er det 1 stk batteri av samme type. Ved behov for å skifte batteri i en av
detektorene vil det lyse en feillampe på sentralen hos kunden.
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Ved skifte av batteri i detektorene gjør som følger:
1. Ring brannvesenet og meld om batteriskifte før du starter, for å unngå evt unødig
utrykning.
2. Sett alarmen i servicetilstand før evt bytte av batteri: * + 9 + 2 + 0233 + # Det skal
stå Programmering i øverste linje. NB! IKKE TRYKK NOEN FLERE VALG, DETTE KAN
FEILPROGRAMMERE SENTRALEN.
3. Nå kan batteriene byttes.
4. ETTER 10 MIN VIL SENTRALEN VARSLE OM TIDSAVBRUDD. TRYKK EN TAST OG 0233 + #
FOR NYE 10 MIN.
5. NB! Etter at batteriene er byttet og branndetektoren er satt på plass i sokkelen skal
knappen på detektoren holdes inne i 5 sekunder for å sende OK signal til sentralen.
6. Når alle batteriene er byttet settes sentralen tilbake til normaltilstand. Dette gjøres ved
å taste * + * + 0 + #
7. Vent mens sentralen lagrer data.
8. Skulle allikevel en brannmelder løses ut ved en feiltagelse, slå Kode + Åpen hengelås
tasten.

Gangtest:
* + 4 + Kode + #

+2

Resetting * *

taster som ikke er i bruk.

