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Betjenings knapper på talevarslings Controller. 
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1: Afbryder. 

Bruges til at skifte mellem operating og standby mode. I standby mode er der ikke lys i display (11) men 
evakuering vil virke uanset hvilken mode der vælges. 
 
2: Drift indikator (grøn). 

Lyser når der er spænding på anlægget, vil vedblive med at lyse hvis 230V forsvinder, da forsyning da vil 
komme fra backup batteri. 
. 
3: Evakuerings indikator (rød). 

Lyser rødt når anlæg er i evakuerings tilstand. 
 
4: Evakuerings afspilnings tast. 

Kan kun bruges når anlæg er i evakuerings tilstand, hvis tasten aktiveres vil evakuerings-meddelsen blive 
afspillet i de  zoner som vælges (33), ellers vil alle  zoner aktiveres. 
 
5: Evakuerings tilstand tast / rød indikator. 

Bruges til at sætte anlægget i manuel evakuerings tilstand, og herved lyser indikator konstant. 
Når eksternt udstyr (f.eks. ABA-anlæg, varslingstryk osv.) starter evakuerings tilstand, vil indikator blinke og en 
indbygget buzzer vil aktiveres, ved tryk på tast (5) afstilles buzzer. 
 

6: Menu tast. 

Bruges til at indstille talevarslings-anlægget. Skal kun bruges af teknikere. 
 
7: Ok tast. 

Bruges til at afstille buzzer hvis der er opstået en fejl på talevarslings-anlægget. 
 
8: Minus tast (-). 

Mindsker værdi. 
 
9: Cancel tast. 

Bruges til at annullere en fejl som er opstået på talevarslings-anlægget. 
. 
10: Plus tast (+). 

Forøger værdi. 
 
11: Display. 

Viser status og fejl information. 
12: Cancel tast 
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Bruges til at vælge baggrundsmusik BGM1 eller BGM2 samt bas og diskant indstilling ved hjælp af plus tast 
(10) og minus tast (8) samt Ok tast (7). 
 

13: BGM drejeknap. 

Bruges til at regulere lydstyrke på baggrundsmusik. 
 
14: Kildevælger tast (input 1-3) 

Bruges til at vælge lydkilden samt indstilling af bas og diskant. 
 
15: Input lydregulering drejeknap (input 1-3) 

Bruges til at regulere lydstyrke på input. 
. 
16: Input lydregulering drejeknap (input 1-3) 

Bruges til at regulere lydstyrke på hele anlægget ( undtagen lydstyrke på evakuerings meddelelse). 
 
17: Reset hul 

Bruges til at genstarte softwaren i talevarslings-anlægget, som starter op på ny. 
 

18: Signal indikator 

Viser udgangs-lydstyrken på anlæggets interne forstærker. 
 

19: Brandmandsmikrofon 

Kan benyttes når talevarslings-anlægget er sat i evakueringstilstand. Ved tryk på mikrofon tasten aktiveres alle 
zoner, ellers vælg zone først (33). 
 
20: Buzzer. 

Buzzer lyd  når talevarslings-anlæget er aktiveret fra eksternt udstyr (f.eks. ABA-anlæg, varslingstryk osv.) 
eller hvis der er en fejl på anlægget. For at afstille tryk på OK-tast (7). 
 
21: Indikator for brandmandsmikrofon. (rød) 

Lyser når brandmandsmikrofon bruges hvis talevarslings-anlæg er i evakueringstilstand. 
 
22: Brandmandsmikrofon potmeter. 

Bruges til at regulere lydstyrken på brandmandsmikrofon. 
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23: Reset tast. 

Bruges til at bringe talevarslingsanlægget ud af evakuerings-tilstand, når anlægget er i normal drift bruges 
reset tast til at annullere status/fejl meddelser i display (11). 
 
24: Varslings tast. 

Bruges til at udsende en varslings besked når talevarslings-anlægget er i evakuerings-tilstand, når tasten 
aktiveres udsendes beskeden til de valgte zoner, hvis ingen zoner er valgt, vil meddelsen blive udsendt til alle 
zoner, hold tasten inde i tre sekunder for at stoppe meddelsen eller tryk på reset tast (23) for at sætte 
talevarsling ud af evakuerings-tilstand. 
 
25: Varslings indikator (rød). 

Bruges til at indikere at varsling er aktiv. 
 
26: General fejl indikator (gul). 

Ved fejl på anlæg vil indikator blinke og buzzer vil hyle. Ved tryk på Ok tasten (7) vil buzzer stoppe og general 
fejl indikator vil lyse konstant. Aktuelle fejl kan aflæses på display (11). Ved flere fejl på samme tid kommer en 
pil til syne i display (11) og der kan skiftes mellem fejlene på plus og minus tasterne. 
 
27: CPU fejl indikator (gul). 

Lyser hvis anlæggets processor går i fejl. 
 
28: All tast. 

Bruges til at vælge eller fravælge alle højtaler zoner. 
 
29: All indikator (grøn). 

Viser at alle højtaler zoner er valgt. 
 
30: Højtaler output (1-6). 

Bruges til at regulere lydstyrken på højtaler output 1 – 6 virker ikke på evakuerings og varslings-meddelelse 
samt på brandmandsmikrofon. 
 
31: Emergency indikator (rød). 

Viser hvilke højtaler zoner som er aktive i evakuerings tilstand. 
 
32: Select indikator (grøn). 

Viser hvilke højtaler zoner som er valgt med output select tasterne. 
 
33: Select tast. 

Bruges til at vælge eller fravælge højtaler zoner. 
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Start evakuering fra eksternt udstyr. 

 

Ved ekstern start bliver talevarslings-anlægget startet fra f.eks. ABA-anlæg, varslingstryk osv. Det foregår ved, 
at f.eks ABA-anlæg giver et kontaktsignal ( NO ) på en af indgangene på IN1 printet, som sidder på venstre 
side af talevarslings-anlægget 

 

Talevarslings-anlægget vil nu gå i evakueringstilstand, og evakueringsmeddelse vil blive udsendt over 
højtalerne, rød indikator (5) vil blinke, og anlæggets indbyggede buzzer vil hyle. 

 

 

 

Stop evakuering fra eksternt udstyr. 

 

Først tilbagestilles det kontaktsignal på f.eks ABA-anlæg, som startede talevarslings-anlægget, hvis dette 
signal ikke tilbagestilles, vil talevarslings-anlægget igen gå i evakueringstilstand, straks efter at det er blevet 
resat. 

Løft beskyttelsesglas og tryk derefter på evakuerings tilstand tast (5), indikator (5) vil lyse konstant, og 
anlæggets indbyggede buzzer vil stoppe med at hyle. 

Tryk på reset tast (23) og talevarslings-anlægget vil gå tilbage til normal tilstand, og den røde indikator (5) vil 
slukke. 

Evakuering kan også stoppes fra et kontaktsignal (NO) som forbindes til indgang på IN2 print.  
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Start evakuering på talevarslingsfront. 

 

Løft beskyttelsesglas og tryk derefter på evakuerings tilstand tast (5), indikator (5) vil lyse konstant og anlæg 
vil gå i evakueringtilstand. 

Vælg hvilke zoner som evakueringsmeddelse skal udsendes til, ved hjælp af select tast (33), select indikator 
(32) vil lyse på de valgte zoner. 

Tryk på evakuerings afspilnings tast (4), og evakueringsmeddelse vil blive afspillet på de valgte zoner, hvis der 
trykkes evakuerings afspilnings tast (4) direkte, uden først at bruge select tast (33) sendes meddelelse ud på 
alle zoner. 

 

 

 

Stop evakuering på talevarslingsfront. 

 

Tryk på reset tast (23) og talevarslings-anlægget vil gå tilbage til normal tilstand, og den røde indikator (5) vil 
slukke. 

Hvis evakuerings afspilnings tast (4) holdes inde i mere en 3 sekunder, vil talevarslings-anlægget forblive i 
evakueringstilstand, men talevarslingsbeskeden vil stoppe. 


