HƯỚNG DẪN SỮ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY
GST5000W

I.

Thao tác khi có sự cố cháy:

1. Thao tác khi có cháy:
Khi có cháy, Hệ thống thể hiện như sau:
-

Địa chỉ và tên của thiết bị tương ứng với khu vực có cháy hiển thị trên màn hình
LCD của Trung tâm báo cháy, đồng thời đèn FIRE sáng.

-

Còi của trung tâm báo cháy báo, còi tại khu vực có cháy kêu.
Quan sát màn hình để xác định chính xác khu vực có cháy.
Khẩn trương tới khu vực có báo cháy để khiểm tra xác minh sự kiện cháy.
Ấn nút nhấn sơ tán tại khi xác minh chính xác sự kiện cháy
Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ.
2. Thao tác sau khi chữa cháy:

Sau khi chắc chắn công tác chữa cháy đã hoàn tất, tiến hành khôi phục (RESET)
Trung tâm báo cháy trở về điều kiện hoạt động bình thường.

Lưu ý: Nếu báo cháy bằng nhấn nút nhấn báo cháy, thì phải Reset Nút nhấn trước
khi Reset trung tâm báo cháy. Nếu Reset Trung tâm báo cháy trước khi Reset Nút
nhấn thì Trung tâm báo cháy sẽ tiếp tục báo động trở lại.
Cách Reset Trung tâm báo cháy:
Nhấn nút RESET trên mặt trung tâm và ấn nút ENTER
Sau khi đã RESET xong, phải chắc chắn hệ thống trở về trạng thái hoạt động bình
thường:
Đèn báo nguồn điện xoay chiều “A.C. ON” sáng
Các đèn khác tắt.
Thao tác khi báo sự cố lỗi:

II.

Đề nghị thông báo với đơn vị lắp đặt tới kiểm tra, sửa chữa khi Hệ thống có sự cố.
Tắt còi báo động chính (còi gắn bên trong Trung tâm báo cháy):
-

Nhấn phím “Mute”, còi báo động tắt.

-

Còi báo động sẽ kêu lại nếu trung tâm nhận được tín hiệu báo cháy khác.

III.

Lưu ý:

Bất kỳ sự cố nào của hệ thống như báo cháy, thiết bị không liên lạc về Trung tâm,
hay hệ thống bị hư hỏng,... đều được hiển thị đầy đủ và chi tiết trên màn hình LCD
của tủ.
Mọi dữ kiện của hệ thống đều được lưu giữ để dễ dàng truy vấn phục vụ cho việc
kiểm tra, sửa chữa bảo trì. Đề nghị không xóa các thông tin này cho đến khi đảm
bảo sự cố đã khắc phục xong.

