Alarmen på Klokkergården – vennligst sett deg inn i dette før bruk
Alarmpanelet er plassert umiddelbart innenfor inngangsdøren på høyre side.
Forberedelse: Sett på lysbryteren over alarmen og ha på evt briller. Dette fordi det
for enkelte oppleves som litt mørkt ved alarmen, som vanskeliggjør å se tallene.
Deretter tastes 4 siffret kode, for å unngå at alarmen utløses (innen 25 sek.)
Bruksanvisning:
Trykk bestemt på siffrene og i sakte tempo
Hvert siffer som tastes og registreres - kvitteres med et ”PIP”
(hvis ikke ”pip” lyd høres, er ikke sifferet registrert, og må tastes på nytt).
Slå av alarmen (frakobling) :Tast 4 siffret kode
Sette på alarmen (tilkobling) :Tast 4 siffret kode
Hvis du ved en feil, taster uriktig kode enten ved tilkobling eller frakobling: Tast #
(firkanttast) og deretter riktig kode (innen 25 sekunder)

Hvis alarmen utløses ved en feil, må det ringes til tlf nr 76114100
Du kommer til ”Alarm 24”. Informer om at du ringer fra Klokkergården, hvem du er og
at alarmen er utløst ved en feil. Hvis ikke dette gjøres vil det bli en utrykning.
Unødvendig utrykning vil kunne bli fakturert leietager!
Alarmen skal slås av (frakobles) når første bruker går inn i bygget og slås på
(tilkobles) når siste bruker går.
Når du kommer til Klokkergården og skal frakoble alarmen:
Kontroller at alarmen faktisk er tilkoblet, før du frakobler. Tegn på at alarmen er tilkoblet er at
det står ”Tast kode for frakobling ” i displayet, samt at en pipelyd høres.
(Hvis det står teksten ”dato” og ”klokke” i displayet, er alarmen ikke tilkoblet. Hvis man da
taster 4 siffret kode, vil man tilkoble alarmen, og utløse denne når man oppholder seg i
bygget ).
Ved utilsiktet utløsning av alarmen og for å stoppe alarmlyd:
Tast # tast og deretter riktig kode. Alarmen vil lage lyd i 10-15 min hvis den ikke blir stoppet.
Har alarmen blitt utløst ved en feil, skal man alltid først ringe 76114100, gi informasjon
om hvorfor alarmen er utløst. Deretter følge prosedyre for å forsøke stoppe alarmen
(lyden) og tilslutt restille alarmen (se pkt 3 under).

Hva skjer ved utløsning av alarmen
1) Brannalarm ved utløsing av brannalarm vil 110 (Drammen) sende melding til Røyken
brannvesen, som rykker ut
2) Innbruddsalarm /Tyverialarm Ved utløsning av Innbruddsalarmen vil ”Alarm 24”
sende beskjed til Røyken som sender en ”vekter” (tjenesten utføres av Røyken brann
og redning).
3) Alarmanlegget må restilles etter at alarm har vært utløst:
- Tast pil < > øverst til høyre gjentatte ganger inntil stjernetegn vises i displayet.
- Tast stjerne, deretter firkanttast, nå er alarmen restilt.
- Tast evt kode på vanlig måte hvis man skal forlate huset.

Alarmen på Klokkergården
Alarmen er en Kombinert brannalarm(1) og innbruddsalarm(2). Brannalarmen er Koblet til
alarmsentralen 110 (i Drammen). Innbruddsalarmen er koblet til ”Alarm 24 AS” (i Vesterålen)
telefonnr 76 11 41 00. Systemet skiller på (1)og(2), slik at alarmen går til rett sted.

Til brukere av Klokkergården
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