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Instrukcja szybkiej obsługi serii 2X 

W przypadku włączenia brzęczyka 

Określ przyczynę włączenia brzęczyka 

OSTRZEŻENIE: Zależnie od konfiguracji systemu 
przeciwpożarowego, brzęczyk może być pierwszym sygnałem 
informującym o pożarze. 

Aktywacja brzęczyka i miganie lub świecenie diody LED Pożar 
oznacza alarm pożarowy. 

 

Działanie brzęczyka i świecenie diody LED Uszkodzenie 
oznacza uszkodzenie. 

 

Alarm pożarowy 

1. Zlokalizuj pożar 

Zlokalizuj pożar. Obszar komunikatów wyświetlacza LCD 
wyświetla informacje o alarmie z pierwszej i ostatniej strefy. 

 

Szczegóły lokalizacji alarmu są wskazywane w następujący 
sposób. 
 
Wyświetlacz 
LCD 

Opis Przykład 

u Liczba urządzeń w stanie alarmu u:010 

Cen Identyfikator centrali Cen01 

Str Linia Str0001 

Adr Pętla i urządzenie Adr3.010 
 

W tym przykładzie: Cen01:Str0001:Adr3.010 alarm został 
uaktywniony przez urządzenie 10, na pętli 3, w strefie 1, 
nadzorowane przez centralę 1 (w danej strefie znajduje się 
dziesięć urządzeń w stanie alarmu). 

2. Określ źródło alarmu pożarowego 

Przedstawione ikony wyświetlacza LCD wskazują źródło 
alarmu. 
 

 

Alarm wywoływany przez czujkę. Jeśli dioda LED Pożar 
miga, a na wyświetlaczu LCD widoczna jest ikona czujki, 
system wykrył alarm aktywowany przez czujkę. 

 

Alarm aktywowany przez ręczny ostrzegacz pożarowy. 
Jeśli dioda LED Pożar świeci się, a na wyświetlaczu LCD 
widoczna jest ikona ręcznego ostrzegacza pożarowego, 
system wykrył alarm aktywowany przez ręczny 
ostrzegacz pożarowy. 

 

3. Zweryfikuj alarm pożarowy 

W razie potrzeby sprawdź lokalizację alarmu pożarowego, aby 
potwierdzić, czy jest on prawdziwy. 

W zależności od konfiguracji systemu przeciwpożarowego, 
użytkownik ma maks. dziesięć minut na weryfikację alarmu, 
zanim włączone zostaną sygnalizatory oraz inne urządzenia 
powiadamiające o alarmie. 

ALARM 

USZKODZEN
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4. Włącz sygnalizatory 

Jeśli alarm zostanie sprawdzony, wykonaj jedną z poniższych 
czynności, aby natychmiast włączyć sygnalizatory i inne 
urządzenia powiadamiające o alarmie: 

Uruchom najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy. 

— lub — 

Naciśnij przycisk Włącz/wyłącz sygnalizator dostępny w 
centrali. 

 

5. Opuść budynek 

Po potwierdzeniu i aktywacji alarmu pożarowego opuść 
budynek, stosując się do firmowych przepisów ewakuacyjnych. 

Uszkodzenie 
1. Wycisz brzęczyk 

Aby wyciszyć brzęczyk, naciśnij przycisk Wycisz brzęczyk. 

 

Aktywowana zostanie dioda LED Wycisz brzęczyk, który 
zostanie wyłączony. Nowy alarm lub zdarzenie uszkodzenia 
spowodują ponowne włączenie brzęczyka. 

Przestroga: Zawsze należy potwierdzić przyczynę aktywacji 
brzęczyka przed jego wyciszeniem. 

Dodatkowe informacje dotyczące uszkodzenia są dostępne 
poprzez naciśnięcie przycisku F1 (Pokaż zdarz). 

2. Skontaktuj się z konserwatorem 

Natychmiast skontaktuj się z serwisem, aby sprawdzić 
przyczynę problemu i usunąć go. 

Inne opcje 

Wyświetlanie informacji o bieżącym zdarzeniu 

Aby wyświetlić bieżące zdarzenia, naciśnij przycisk F1 (Pokaż 
zdarz) i wybierz typ zdarzeń do wyświetlenia.  

Typy zdarzeń dostępne dla tego poziomu użytkownika: 

• Alarmy 
• Alarmy (alerty) 
• Uszkodzenia 
• Stany 

Stany obejmują wszystkie pozostałe zdarzenia systemowe. 
Przykłady: Testy i blokady w systemie przeciwpożarowym.  

Wyświetlanie informacji dotyczących wsparcia 
technicznego 

Aby wyświetlić informacje dotyczące wsparcia technicznego, 
zdefiniowane przez instalatora lub konserwatora, naciśnij 
przycisk F3 (Dodatkowe informacje). Instalator lub konserwator 
może skonfigurować różne komunikaty w celu wyświetlania ich 
w sytuacjach alarmowych i innych. 

Uwaga: Informacje te są dostępne tylko w przypadku, gdy 
instalator lub konserwator dodał je do konfiguracji systemu 
przeciwpożarowego. 

Dalsze informacje 
W tym dokumencie zawarto podstawowe instrukcje dotyczące 
obsługi centrali w przypadku alarmu pożarowego lub 
uszkodzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują 
się w instrukcji użytkownika. 

Informacje o konserwacji 
System przeciwpożarowy należy sprawdzić i przetestować 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i 
przepisami. 

Serwis – informacje kontaktowe 
 
Nazwa:  

Adres:  

  

Telefon:  

 

Informacje kontaktowe 
Informacje kontaktowe zawarto na stronie internetowej 
www.utcfssecurityproducts.eu. 
 

WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
SYGNALIZATOR 

WYCISZ 
BRZĘCZYK 
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