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SE CU RI T Y

Resetprocedure alarmsysteem G2
Alarm resetten
Het proces voor het resetten van een alarm lijkt op het aanschakelen van het systeem.
-

U kunt het alarm resetten d.m.v. het intoetsen van uw code+A.
In het display verschijnt nu op de tweede regel de tekst 01 geheugen >
Het pijltje achter geheugen correspondeert met het pijltje op de A toets en als u hier 1 of meerdere malen op
drukt ziet u in het display de meldingen die er zijn geweest.
Vervolgens drukt u op ENT toets en als de oorzaak is weggenomen wil het systeem inschakelen.
Als het systeem nog niet moet inschakelen dan drukt u nu op de ESC toets om de inschakel procedure af te
breken.
Nu is het systeem gereset.

Lukt dit niet dan kunt u contact opnemen met Polair Beveiliging.

Hieronder nog de tekst uit de gebruikershandleiding.
Bepaalde gebruikers kunnen het systeem na een alarm resetten.
Alarm herstellen
Alarmen en fouten kunnen worden gereset, op voorwaarde dat:
1. De oorzaak is weggenomen.
2. Een geldige gebruikerscode wordt ingevoerd.
3. De voorwaarden zijn weergegeven op het display na stap 1 en 2 hierboven.
Als een gebruiker niet alle fouten kan herstellen, wordt een tijdelijke banner weergegeven
om aan te geven dat een manager of installateur nodig is om het systeem te resetten.
Na 30 seconden zal weer de normale tekst worden weergegeven.
Wanneer ziet u een waarschuwing
Indien een fout optreedt wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, wordt het bericht
'Waarschuwing' weergegeven op het keypad en hoort u een onderbroken pieptoon. Wanneer
dit gebeurt, moet u naar het dichtstbijzijnde keypad gaan, uw pincode intoetsen en op ent
drukken. Op het keypad ziet u wat er is gebeurd. U moet de functietoetsen A> en B< gebruiken
om door de berichtenschermen te bladeren. Als de fout is hersteld kan deze gereset worden
door op de toets ent of esc te drukken. Een fout kan niet worden gereset als deze niet is gewist
of niet door een gebruiker is weergegeven.

