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Beknopte bedieninginstructie BC06

Onderstaand treft u de beknopte bedieninginstructie aan voor de Chubb brandmeld- en  
ontruimingsincentrale BC06.

Algemene bediening 
Ga naar de autorisatiestand door het intoetsen van  
de gebruikerscode en sluit af met ‘Test/Code’.
• Als u een geldige code heeft ingetoetst, dan  

gaat de groene led ‘Autorisatie’ branden.
• U kunt nu diverse handelingen uitvoeren.  

Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing.
• Verlaat de autorisatiestand door op de toets  

‘Test/Code’ te drukken totdat de groene led 
‘Autorisatie’ is gedoofd. 

Hoe te handelen bij een BRANDALARM
• Stop de interne zoemer door op de toets ‘Stop  

interne zoemer’ te drukken.
• Stel vast waar het brandalarm vandaan komt  

(aan de hand van de informatie op de display).
• Volg de door de veiligheidsfunctionaris of interne  

Alarmorganisatie vastgestelde procedure.
• Stop de sirenes door op de toets ‘Aan/Uit  

akoestische signaalgevers’ te drukken (als 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 ‘Test/Code’.
• Druk op de toets ‘Reset’ om de alarmtoestand 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 toets  
‘Test/Code’ te drukken totdat de groene led 
‘Autorisatie’ is gedoofd.
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Hoe te handelen bij een STORING
• Stop de interne zoemer door op de toets ‘Stop  

interne zoemer’ 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 ‘Test/Code’.
• Druk op de toets ‘Reset’ om de storings- 

toestand te herstellen.
• Verlaat de autorisatiestand door op de toets ‘Test/

Code’ te drukken totdat de groene led ‘Autorisatie’ is 
gedoofd. 

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


