Akustisk putealarm,
programmering og
brukerveiledning
Produktet er fra fabrikk satt til å reagere på et lydnivå på minst 75dB. Vennligst les denne veiledningen
nøye før du endrer innstillingene. Riktige innstillinger og korrekt lydnivå fra brannvarsling er avgjørende for
korrekt funksjon.

Hurtigveiledning

Bruk av enheten

1. Løft av putevibratoren, og åpne batterilokket.

1. Plasser putevibratoren under puten du skal bruke
mens du sover.
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2. Sett inn batteriene med riktig polaritet. Dette er
merket på innsiden av batterirommet.
2. Ved utløst brannalarm vil putevibratoren vibrere,
og enheten vil blinke. Teksten «FIRE» vil vises i
displayet.

3. Sett tilbake batterilokket.
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Justere klokken
1. Trykk og hold «Set Time» knappen.
Status
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3. Når alarm starter, vil putevibratoren vibrere. Hvis
knappen «Snooze» benyttes vil alarmen utsettes i
fem minutter.

2. Trykk «opp» eller «ned» for å endre tiden.
Status
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Øvrige innstillinger
Trykk og slipp «+» og «-» samtidig og PΞ0 vil vises.
Trykk «+» knappen til ønsket funksjon vises og trykk
«Set Time» for å velge.

Daglig alarm
1. Trykk og hold «Set Alarm» knappen og bruk
«Opp» eller «Ned» knappen for å sette ønsket
alarmtid.
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2. For å slå av eller på alarmfunksjonene, trykk
«Alarm on-off».

Opsjon 1. Sett enheten til 75dB nivå i 2kHz-3kHz
område.
Opsjon 2. Sett enheten til 70dB nivå i 2kHz-4kHz
område.
Opsjon 3. Vis batterispenning i millivolt (mV)
(6000 eller høyere er veldig bra, under
4000 bør batteribytte vurderes.
Opsjon 4. Sett aktuell alarmtid til å være starten på
frakoblingstid.
Opsjon 5. Sett aktuell alarmtid til å være slutten på
frakoblingstid.
Opsjon 6. Vis frakoblingstid (starttid i 4s, fulgt av
sluttid i 4s).
Opsjon 7. Start læremodus (brannalarmen må være
i gang før denne opsjonen velges).
Opsjon 8. Varsling med brannklokker. Denne
benyttes om brannalarm varsles med
klokker. Velges etter at
innlæringsprosessen er utført (se side 4).
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Display

Hvis alarm utløses

Brann: Når enheten går i varslingsmodus, vil
FIrE vises i displayet og enheten vil blinke.
Putevibratoren vil aktiveres og vibrere i et
kontinuerlig mønster.

Hvis enheten går i brannalarm modus uten at
brannalarmen er utløst vil alarmen stoppes ved
å trykke «Alarm on-off» Hvis enheten på nytt
registrerer en lyd som oppfattes som brannalarm vil
den igjen utløses.

Alarm: Når tidsinnstilt alarm starter vil displayets
bakgrunnsbelysning blinke samtidig som at tiden
vises. Putevibratoren vil vibrere i en pulserende
sekvens.
Status LED: Hvis status LED lyser, lytter enheten til
en høy lyd. Hvis den blinker hvert 13. sekund er den
akustiske funksjonen frakoblet (Se: frakobling av
enhetsfunksjon).
Low battery LED: Hvis «Low battery» lyser, er
batteriene svake og må byttes.
Klokke symbol: Et klokkesymbol i øvre venstre
hjørne av displayet viser at alarmen er aktiv.

Feilkoder
Er4: Lydnivået detektert i
innlæringsprosessen er under 65dB og
grunninnstilling på 75dB er benyttet.
Er5: Lydnivå er detektert som
pulserende i innlæringsprosess, men
timing er ikke identifisert. Lydnivå er
detektert men enheten kan bruke ekstra tid på å
aktiveres. Det anbefales et annet signalmønster på
lydgiver.

Installatørmodus
Hvis dette vises på displayet, gå ut av
menyen ved på velge opsjon 0. Bruk
«+» eller «-» for å komme til 0 og trykk
«Set time» for å velge. Tid vil vises på displayet og
enheten vil operere normalt.
Denne modusen skal kun benyttes i samarbeid
med leverandør.

Vedlikehold
Kontroller at alle alarmfunksjoner starter som
normalt som en del av det regulære ettersynet av
brannalarmanlegget. I normal modus vil enheten
gå inn i varslingsmodus innen 20 sekunder etter at
brannalarmen har startet.
Bytt batteriene årlig eller om enheten selv varsler
om lav batterispenning.

Spesifikasjoner
Driftsspenning			
4 x alkaliske
					«AA» batterier
Normal batterilevetid 		
12 måneder +
Fabrikksinnstilt deteksjonsnivå
75dB

Er6: Det pulserende
varslingssignalet som ble detektert i
innlæringsprosessen er under 65dB
og basis innstilling på 75dB er brukt.
Er7: Enheten har ikke gjennomført
innlæringsprosessen eller har blitt
tilbakestilt til fabrikksinnstillinger. Utfør
en innlæringsprosess før du velger opsjon 9 (se,
innlæring av alarm).
Er8: Klokkesignalet som ble detektert
er pulserende, men timingen
kunne ikke identifiseres. Utfør
innlæringsprosessen på nytt.
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Innlæringsprosedyre

Hvorfor utføre innlæring?

1.

På et hotell eller annen overnattingsinstitusjon
er kravet til lydnivå ved utløst brannalarm ved
hodeputen satt til 75dB eller høyere. Lydnivået kan i
private hjem og andre steder være lavere og ved å
gjennomføre en innlæringsprosess vil responsen til
brannalarmen økes.

Trykk og hold «+» og «-» samtidig. Når de
slippes vil PΞ0 vises i displayet.

Status

Hvis enheten flyttes til et annet rom må
innlæringsprosessen repeteres.
Sørg for at enhver dør som befinner seg mellom
lydgiver og putevibratoren er lukket mens
innlæringsprosedyren gjennomføres.
2. Trykk «+» inntil opsjon 7 vises (PΞ7).
3. Start brannalarmen i aktuell lokasjon.
4. Trykk «Set Time» for å starte
innlæringsprosessen. Det må ikke forekomme
noen bakgrunnstøy samtidig som innlæring
foregår.

Status

Brannklokker
Hvis brannalarmen varsles med klokker kan
Agrippa bli følsom for generell bakgrunnsstøy etter
innlæring. Dette kan forbedres ved å velge opsjon 8
(se side 2).
Dette kan gjøres når som helst etter innlæring
så lenge enheten ikke er satt tilbake til
fabrikksinstilling. Når valgt, vil displayet vise et
roterende mønster i ca 10 sekunder.
Hvis enheten allerede er satt til fabrikksinstilling så
må innlæringsprosedyren repeteres før opsjon 8
velges.

Frakobling av enheten
Igjennom prosessen endres displayet.
Når enheten starter
innlæringsprosessen vil to vertikale
stolper blinke.
Når enheten gjør opptak av lyd vil tre
horisontale stolper løpe i sekvens.
Når enheten bearbeider opptaket vil
stolpene rotere. På dette stadiet kan
brannalarmen stoppes.

Det kan være ønskelig på frakoble
varslingsfunksjonen å enheten f.eks. ved
vedlikehold, brannøvelse eller rengjøring. Dette kan
gjøres ved å sette en frakoblingstid:
1.
2.
3.
4.
5.

Sett en alarmtid som korresponderer med den
tid frakobling ønskes.
Velg kommando opsjon 4 (se side 2)
Sett en tid for slutt på frakobling.
Velg opsjon 5 (se side 2)Opsjon 6 tillater kontroll
av tidene.
For å avslutte frakoblingsperioden, sett enten
start eller sluttiden til 0:00 som beskrevet i 1 og
2 eller 3 og 4 over.

Så fort innlæringsprosessen er komplett vil tiden
igjen vises i displayet.
Hvis en feilkode (Er) vises, se listen på side 3 over
feilkoder.
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