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Knoppen op de brand controle paneel
SmartCell-bedienpaneel

functie
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klinken en om ze uit te zetten wanneer ze afgaan. Draadloze uitvoerapparaten 

kunnen ook worden in- en uitgeschakeld (afhankelijk van programmering). 

Deze knop wordt pas actief nadat een geldige gebruikerstoegangscode is 

ingevoerd of de sleutelschakelaar is ingeschakeld (op aan is gezet).

De knop STOP ZOEMER  is altijd actief en wordt gebruikt om de interne 

zoemer van het SmartCell-bedienpaneel uit te zetten. 

De HERSTEL-knop wordt gebruikt om brand- en storingsgebeurtenissen te 

resetten. Deze knop wordt pas actief nadat een geldige gebruikerstoegangscode 

is ingevoerd of de sleutelschakelaar is ingeschakeld (op aan is gezet).

Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 1) 

en voor menunavigatie naar boven. 

Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 2) 

en voor menunavigatie vooruit. 

Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 3) 

en voor menunavigatie naar beneden. 

Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt voor nummerinvoer (nummer 4) 

en voor menunavigatie terug. 

Deze knop is altijd actief en wordt gebruikt als een menu-invoertoets.
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te schakelen tussen de primaire en secundaire talen die op het systeem zijn 

geprogrammeerd. Deze knop wordt pas actief nadat een geldige 

toegangscode is ingevoerd.
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een lampindicatortest uit te voeren op het SmartCell-bedienpaneel. Deze 

knop wordt pas actief nadat een geldige gebruikerstoegangscode voor de 

gebruiker is ingevoerd.
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Hoe een brandmelding te wissen
HET SMARTCELL-SYSTEEM MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT WANNEER HET VEILIG IS OM DIT TE DOEN.

NA DE RAPPORTAGE VAN EEN BRANDGEBEURTENIS MOETEN DE SYSTEEMBEHEERDERS ERVOOR ZORGEN 

DAT DE EVACUATIEPROCEDURES VAN HET GEBOUW WORDEN GEVOLGD. 

Als de brandgebeurtenis niet wordt gereset, staat uw apparaat nog steeds in de brandmodus en moet 

het worden gewist voordat het wordt gereset.

Als een handbrandmelder is gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het element is gereset met een 

reset-toets. 
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Zodra is vastgesteld dat het veilig is om de brandgebeurtenis te wissen, moeten de volgende stappen 

worden ondernomen:

Het SmartCell-bedienpaneel 
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ZOEMER’. Het paneel zou 

moeten stoppen met zoemen

Draai de sleutelschakelaar 

om of voer een geldige 

gebruikerstoegangscode in.

Zet de sirenes uit door 
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drukken. 

Reset de brandmelding door op 
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Het SmartCell-bedienpaneel 

moet nu terugkeren naar het 
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