
Instruktion - Zonecheck Addressable Kontrollpanel

Knappsats 4-linjers LCD-display

Statusindikerande lysdioderMenyknapparPS/2-kontakt för tangentbord

Knappsatsens fyra knappar används för att navigera i menyer, initiera flödes-
vaktstester, ändra systemkonfigurationen, visa systeminformation och mycket 
annat. LCD-displayen har 4 linjer där de två översta visar information och de två 
understa används för att navigera i menysystemet.

Statuslampor
Det finns 3 lysdioder på kontrollpanelens panel som indikerar status för 
hela Zonecheck Addressable systemet.

Fire (brand/aktiverad flödesvakt)
Blinkar / lyser rött när en flödesvakt har aktiverats i systemet och endast 
om flödesvakten har aktiverats utanför den automatiska testningen. Detta 
åtföljs av ett kontinuerligt ljudlarm.

Fault (varning/fel)
Kommer lysa orange om något i systemet är utanför den normala driften. 
Detta kommer också att åtföljas av ett periodiskt återkommande ljudlarm. 
Denna lysdiod är en varning för att visa att Zonecheck Addressable 
systemet behöver kontrolleras.

System ok (normal drift)
Lysdioden är grön och skall normalt vara upplyst, vilket betyder att 
systemet är ok och fullständigt i drift. 
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▲ Används för att navigera upp och ned i menysystemet.

▲
ENT Används för att bekräfta val i menysystemet.

ESC Används för avbryta val eller gå tillbaka i menysystemet.

Menysystem
De nedanstående sex menyvalen för åtgärder/kommandon kan nås på LCD-skärmen genom att trycka på nedåt-knappen

▲

1. Display event log (Visa händelselogg) 
Visar en lista på de senaste händelserna i Zonecheck Addressable 
systemet. 

2. Reset alarm condition (Återställning av larm) 
Efter avlöst fel används detta kommando för att återställa panelen 
till normalt driftläge (”System ok”) från ”Fire”(brand)/”Fault”(fel).

3. Activate flow-switch test (Aktivera flödesvaktstest) 
Utför mjuka eller skarpa flödesvaktstester på systemet.

4. Resend current IMM errors (Återskicka nuvarande IMM-fel) 
Kör en ”hälso/felkontroll” på systemet. 

5. Mute alarm (Tysta ljudlarmet) 
Tystar ljudlarmet i 4 timmar. Efter fyra timmar kommer ljudlarmet 
åter låta om systemet är i ”Fire” (brand) eller ”Fault” (fel) läge. 

6. Edit configuration/restart (Ändra konfiguration/starta om) 
Endast för avancerade användare eller driftsättningspersonal. 
Menyvalet används för att konfigurera eller ändra systemet. 

Återställning av larm

Fault

Alarm

System ok

AMBER  Unread Events Please check log
 
Menu 1. Display Event Log
ENT=select DOWN=view other menu items

Visas på display

AMBER Unread Events  Please check log

Enter PIN 0  0  0  0
UP, DOWN to change ENT=ok ESC=next digit

GREEN  ALL OK

Menu 1.  Display Event Log
ENT=select DOWN=view other menu items

▲ ▲
Scanna QR-koden med 
mobiltelefon för att se 

instruktionsvideo.
Tryck       för att välja Menu 2. 
Reset Alarm Condition och 
sedan ENT för att bekräfta.

Ange PIN med              för att ändra 
nummer och ESC för att flytta till 
nästa siffra, ENT för att bekräfta.

Larmet är nu återställt.  
OBS! Larmet kan endast återställas om felet 
i systemet är avhjälpt/åtgärdat.

Manuell aktivering av flödesvaktstestning

GREEN  ALL OK

Menu 1.  Display Event Log
ENT=select DOWN=view other menu items

Visas på display (hemmameny)

GREEN  ALL OK

Enter PIN 0  0  0  0
UP, DOWN to change ENT=ok ESC=next digit

GREEN  ALL OK

Relay activation? No(ESC) Yes(ENT)
Make your selection

Tryck       för att välja Menu 3. 
Activate Flow-switch Test och 
sedan ENT för att bekräfta.

Ange PIN med              för att ändra 
nummer och ESC för att flytta till 
nästa siffra, ENT för att bekräfta.

För “Relay activation” välj “No (ESC)”, 
för mjuk testning utan aktiverat 
larm/relä vilket är normal testning.  
 
OBS! Välj endast “Yes (ENT)” om 
flödesvakterna skall testas skarpt 
och brandlarmet samt relä 
aktiveras och skickas vidare. 

Tysta ljudlarmet

AMBER  Unread Events Please check log

Menu 1.  Display Event Log
ENT=select DOWN=view other menu items

Visas på display 

Tryck       för att välja Menu 5. 
Mute Alarm (4 hours) och sedan 
ENT för att bekräfta.

▲

Enter PIN 0  0  0  0
UP, DOWN to change ENT=ok ESC=next digit

Ange PIN med              för att ändra 
nummer och ESC för att flytta till 
nästa siffra, ENT för att bekräfta.

▲
▲

▲
▲

Menu 1.  Display Event Log
ENT=select DOWN=view other menu items

Ljudlarmet är nu tystat i 4 timmar. 
OBS! Om felet i systemet ej är avhjälpt/
åtgärdat kommer ljudlarmet aktiveras igen.

GREEN  ALL OK

By Group(ESC) or Zone(ENT)

▲

GREEN  ALL OK

Zone/Group number    0 
 
UP, DOWN to change ENT=ok ESC=next digit

Ange om testning skall ske per 
grupp (ESC) eller zon (ENT). 
Ange nummer med           sedan 
ENT för att starta testet.

Scanna QR-koden med 
mobiltelefon för att se 

instruktionsvideo.

Scanna QR-koden med 
mobiltelefon för att se 

instruktionsvideo.

Detta är en kort förenklad instruktion om 
hur Zonecheck Addressable fungerar och 
används, se fullständig bruksanvisning för 
detaljerad information.


