2007

Dr.Mayday

Test af anlæg

Alarm unit

Manuel test
Test alarmopkald:
•
•
•
•
•

Aktiver TEST knappen i 5 sekunder
Kontroller sirene lyder
Kontroller alarmopkald
Kvitter med #-tasten på telefonen eller
Kvitter med RESET tasten på Dr.Mayday

Selvovervågning
Dr.Mayday overvåger kontinuerligt:
• Kabler til termostater og alarmkontakter, hvis Dipswitch 4 er OFF
• Kabler til kommunikation med tilsluttede klimastyringer
• Batteri spændingen
• Batteri kapacitet testes automatisk 1 gang i døgnet, (Dipsw. 5 er ON)
• Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
• GSM-forbindelsen (forbindelse til mobilnet)

Indstilling af alarmopkalder
Brug Dr.Mayday’s tastatur til indtastning af kommandoer.

Funktion
Telefonnumre

Person på vagt
Opkald forsinkelse

Indtast / Skift
*1 telefonnr #
*2 telefonnr #
:
*5 telefonnr #
*97 1-5 #
*62 minutter #

Aflyt
*1#
*2#
:
*5#
*97#
*62#

Slet
*1*#
*2*#
:
*5*#
-

Bemærk: Vi anbefaler at batterier udskiftes hvert 3. år
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