
 

 

     Beknopte bedieningshandleiding 

      Precept brandmeldcentrale 

 

1. In- en uitschakelen doormeldvertraging 
 

– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen. 
– De toets “VERTRAGING/OVERBRUG VERTRAGING” 1x indrukken. 
  Het gele lampje bij de toets “VERTRAGING/OVERBRUG VERTRAGING” gaat aan/uit, 

Het gele lampje bij de toets ”ONTKOPPELLEN” gaat aan/uit, 
voor elke vertraagde groep, uitgang en alarmgevers gaat het betreffende gele lampje aan/uit. 

– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen. 
 

2. Wat te doen bij brandalarm? 
 

– De toets ”ZOEMER AF” indrukken om de interne zoemer af te schakelen. 
  Het gele lampje bij de toets ”ZOEMER AF” gaat branden. 
– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “1”plaatsen. 
– De toets ”ALARMERING AF/AAN” 1x indrukken om het ontruimingsalarm af te schakelen. 
  Het rode lampje “BRAND ALARM” en van de desbetreffende meldgroep brand constant. 
– Onderzoek de oorzaak en neem de nodige acties. 
– Nadat alle oorzaken zijn weggenomen en de gegevens in het logboek zijn vastgelegd,  
 de toets “HERSTELLEN” indrukken om de brandmeldcentrale te herstellen. 
 Het gele lampje bij de toets ”ZOEMER AF” gaat uit, 
 het rode lampje “BRAND ALARM” en van de desbetreffende meldgroep gaat uit. 
– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen. 
 

3. Wat te doen bij storing? 
 

– De toets ”ZOEMER AF” indrukken om de interne zoemer af te schakelen. 
 Het gele lampje bij de toets ”ZOEMER AF” gaat branden. 
– Onderzoek de oorzaak en neem de nodige acties. 
–Vervolgens de bedieningssleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen. 
– Nadat alle oorzaken zijn weggenomen en de gegevens in het logboek zijn vastgelegd,  
  de toets “HERSTELLEN” indrukken om de brandmeldcentrale te herstellen. 
 Het gele lampje bij de toets ”ZOEMER AF” gaat uit. 
– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen. 
 

4. Handmatig ontruimen? 
 

– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “1” plaatsen. 
– De toets “ONTRUIMEN” indrukken om de alarmgevers af te laten gaan. 
 Het rode lampje bij de toets ”ONTRUIMEN” gaat banden. 
–Neem de nodige acties. 
– Nadat alle acties zijn genomen en de gegevens in het logboek zijn vastgelegd, 
 de toets ”ALARMERING AF/AAN” indrukken om de ontruiming uit te zetten. 
 Het rode lampje bij de toets “ONTRUIMEN” gaat uit. 
– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen. 
 

5. Koppelen en ontkoppelen groepen, uitgangen en alarmgevers 
 

– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “1”plaatsen. 
–  De toets “SELECTEREN AAN/UIT” indrukken om het menu te activeren. 
 Het gele lampje bij de toets “SELECTEREN AAN/UIT” gaat branden. 
– De toets ”SELECTEREN ↑” of “SELECTEREN ↓” indrukken tot u bij de gewenste keuze komt. 
– De toets “ONTKOPPELEN” indrukken om de geselecteerde keuze te ontkoppelen. 
 Het gele lampje bij de toets “ONTKOPPELEN” en bij de geselecteerde keuze gaat branden. 
 OF 
– De toets “KOPPELEN” indrukken om de geselecteerde keuze te koppelen. 
 Het gele lampje bij de toets “ONTKOPPELEN” en bij uw geselecteerde keuze gaat uit, tenzij er nog 
 andere ontkoppelingen in staan. 
–  De toets “SELECTEREN AAN/UIT” indrukken om het menu te deactiveren. 
– De bedieningssleutelschakelaar in de stand “0” plaatsen. 
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