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Beknopte bedieninginstructie BC016

Onderstaand treft u de beknopte bedieninginstructie aan voor de Chubb brandmeld- en  
ontruimingsincentrale BC016.

Algemene bediening 
Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de  
gebruikerscode en vervolgens de ‘ ‘ knop.
• Als u een geldige code heeft ingetoetst, dan gaat het 

groene lampje ‘Autorisatie’ branden.
• Met de '’ ‘’ toetsen kunt u door het gebruikersmenu 

bladeren. Met de ‘ ‘ knop kiest u het betreffende 
menu. Met de ‘esc’ knop verlaat u het geselecteerde 
menu.

• U verlaat de autorisatiestand door op de knop ‘esc’ 
te drukken totdat ‘Toegang beëindigen?’ verschijnt in 
het display. Om de autorisatiestand te verlaten drukt u 
vervolgens op de knop ‘ ‘.

Hoe te handelen bij een BRANDALARM
• Stop de interne zoemer door op de knop ‘Zoemer uit’ 

te drukken.
• Activeer de doormeldvertraging in het veld ‘BRAND-

WEER’ wanneer het lampje ‘Vertraging’ brandt. Na het 
activeren van de vertraging gaat het lampje ‘Vertraging’ 
knipperen.

• Stel vast waar het brandalarm vandaan komt (aan de 
hand van de informatie op het display).

• Volg de door de Veiligheidsfunctionaris of interne  
Alarmorganisatie vastgestelde procedure.

• Stop de sirenes door op de knop ‘Aan/Uit’ te druk-
ken in het veld ‘AKOESTISCH ALARM’ (indien dit is 
toegestaan volgens de vastgestelde procedure).

• Hef de oorzaak van het alarm op.
• Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de 

gebruikerscode en sluit af met ‘ ‘.
• Druk de knop ‘Reset centrale’ om de alarm toestand te 

herstellen, of schakel de in alarm zijnde groep uit en, na 
het opheffen van de oorzaak, weer in.

• Verlaat de autorisatiestand door op de knop ‘esc’ te 
drukken totdat ‘Toegang beëindigen?’ verschijnt in het 
display. Druk vervolgens op de knop ‘ ‘.
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Hoe te handelen bij een STORING
• Stop de interne zoemer door op de knop ‘Zoemer uit’ 

te drukken.
• Stel vast waar de storing vandaan komt.
• Waarschuw de verantwoordelijke storingsdienst.
• Hef de oorzaak van de storing op, of neem de 

noodzakelijke organisatorische maatregelen.
• Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van de 

gebruikerscode en sluit af met ‘ ‘.
• Druk op de knop ‘Reset centrale’ om de storings- 

toestand te herstellen.
• Verlaat de autorisatiestand door op de knop ‘esc’ te 

drukken totdat ‘Toegang beëindigen?’ verschijnt in het 
display. Druk vervolgens op de knop ‘ ‘.‘Autorisatie’  
is gedoofd. 

Bent u de toegangscode vergeten, neem dan   
contact op met Chubb Fire & Security.
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